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Abstract 

 

Probleemstelling 

Voor het eerst vader worden en de transitie naar het vaderschap zorgen voor een belangrijk life-

event in het leven van de man. Dit wordt door veel vaders als stressvol ervaren en maakt dat een 

man extra gevoelig is voor stemmingsstoornissen in het peripartum. Zowel biologische als 

ecologische risicofactoren kunnen ervoor zorgen dat de transitie naar het vaderschap niet goed 

verloopt. Ongeveer 10% van de mannen die voor het eerst vader worden, hebben na de geboorte 

moeite met de grote veranderingen en krijgen te maken met depressieve gevoelens, welke grote 

gevolgen voor het hele gezin kunnen hebben.  

 

Methode 

Een enquête is uitgezet via social media en gericht aan vaders die de afgelopen 18 maanden voor 

het eerst vader zijn geworden. Naar aanleiding daarvan zijn, via groepen gericht op het 

ouderschap, 147 ingevulde enquêtes retour ontvangen. De resultaten zijn geanalyseerd en waar 

mogelijk gekoppeld aan bewijs uit de literatuur. 

 

Resultaat 

Uit de enquête blijkt dat vaders behoefte hebben aan meer informatie en zich over het algemeen 

voldoende betrokken voelen. Echter blijkt uit de literatuur dat vaders meer betrokken zouden 

willen worden bij de zwangerschap, bevalling en het postpartum. Ze voelen zich buitengesloten 

door zorgverleners en willen een grotere rol spelen bij de zwangerschap, de geboorte en de 

verzorging van hun kind op hun eigen voorwaarden. 

 

Conclusie  

Om vaders te ondersteunen in de transitie naar het vaderschap, zal de vroedvrouw de vader als 

een volwaardige deelnemer moeten beschouwen bij het ontstaan van het nieuwe gezin: 

Gezinsgerichte zorg. We formuleerden aanbevelingen om deze gezinsgerichte zorg te 

concretiseren. 

 

 

Trefwoorden: Vaderschap, gezinsgerichte zorg, postpartum depressie bij vaders. 

 

 



 

Woord vooraf 

 

Met trots presenteren wij de resultaten van ons onderzoek naar vaderschap.  

Als Nederlandse studenten vroedkunde aan Hogeschool Vives te Kortrijk, willen wij met dit 

eindwerk onze opleiding afronden en afstuderen als vroedvrouw. 

 

We hebben een interessante weg afgelegd met het schrijven van deze scriptie. We begonnen in 

2018 met het onderwerp ‘Postpartum depressie bij vaders’ en evolueerden gaandeweg naar ‘De 

transitie naar vaderschap’. Deze omslag werd onder andere veroorzaakt door de feedback op de 

presentatie die we mochten geven op de studiedag voor vroedvrouwen van de Hogeschool. 

Zodoende hebben we veel geleerd. We zijn veel dank verschuldigd aan Mw. Ilse Delbaere voor 

het geven van de opdracht en het in ons gestelde vertrouwen.  

 

De samenwerking verliep goed. We hebben de taken verdeeld en ieder ongeveer voor de helft 

bijgedragen aan de totstandkoming van dit werk waarbij Kim vooral de literatuurstudie 

coördineerde en Mirjam zich bezighield met het praktijkonderzoek. Dit alles in goed overleg 

waarbij het internet van grote waarde bleek te zijn voor de communicatie.  

 

We richten onze aanbevelingen op vroedvrouwen. De vroedvrouw heet in Nederland de 

verloskundige en in dit werk gebruiken we de titels door elkaar, hoewel de praktische invulling en 

verantwoordelijkheden van beide verschillend zijn. Onze aanbevelingen zijn toepasbaar voor 

iedereen die werkt in de geboortezorg en te maken heeft met vaders. 

 

We zijn bij het schrijven ondersteund door onze externe promotor Mw. Zillah Holtkamp met 

opbouwende feedback en heldere tips waarvoor dank. Ook bedanken wij onze interne promotor 

Dr. Maarten Biesbrouck voor zijn steun en vlotte feedback. 

Daarnaast zijn wij dank verschuldigd aan onze families. Zonder de steun van partner en kinderen 

zou het niet gelukt zijn. De morele ondersteuning en het ontlasten van taken hebben ons in de 

gelegenheid gesteld ons onderzoek uit te voeren. 

 

We hopen dat u iets opsteekt van ons werk en wensen u veel leesplezier! 

 

Alphen aan de Rijn & Zaltbommel, 15 mei 2019 

Mirjam Thiel en Kim Baez Meija-Voorend
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Begrippenlijst 

 

 

Depressie:  Een stemmingsstoornis die gekenmerkt wordt door gevoelens van 

somberheid, lusteloosheid, vermoeidheid en verdriet. Soms is er ook 

schuldgevoel en lage zelfwaardering. 

 

Postpartum depressie:  Een depressie die zich ontwikkelt na een geboorte. 

 

Peripartum depressie:  Een depressie die zich ontwikkelt tijdens de zwangerschap of na de 

geboorte.  

 

EPDS Edinburg Postnatal Depression Scale. 

 

Transitie: Het proces dat zich richt op een gecontroleerde overgang naar een 

gewijzigde situatie naar aanleiding van veranderingen. 

 

Peers: Groep mensen die een vergelijkbare leeftijd, status of belangstelling 

hebben. Zij ontlenen oordeel over slagen of falen aan hun 

gemeenschappelijke gedragscodes. 
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1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk bespreken we de uitgangspunten en wordt de doelstelling vastgelegd. 

 

1.1 Aanleiding 

 

Kim kreeg na de geboorte van haar kindje te maken met een postnatale depressie van haar 

partner. Dit uitte zich bij hem vooral in vluchtgedrag; hij ging meer werken, voelde zich enorm 

eenzaam, had een zeer laag zelfbeeld, sliep en at slecht en was volledig uitgeput. Na 8 weken 

stortte hij compleet in. Ondanks de herkenbare symptomen van een postpartum depressie, werd 

niet direct de link hiernaar gelegd. Dat een postpartum depressie kan ontstaan na de bevalling bij 

vrouwen is vrij algemeen bekend, maar dat dit ook een jonge vader kan overkomen is veel minder 

bekend. Na de diagnose en behandeling gaf haar partner aan dat ondanks de goede 

voorbereiding op het ouderschap, hij toch niet voldoende voorbereid was op deze grote 

verandering in zijn leven. Hij had vooral contact met andere jonge vaders gemist en zag zijn eigen 

vader niet als voorbeeld. Hij wilde een andere vader zijn dan zijn eigen vader voor hem was 

geweest. Daarnaast vond hij ook dat hij zijn gevoelens van angst, eenzaamheid en zwakte niet 

mocht tonen en sterk moest zijn voor het gezin. De transitie naar het vaderschap is bij hem niet 

goed verlopen. Deze periode heeft een grote impact op het hele gezin gehad en zorgde voor heel 

wat onbegrip uit de naaste omgeving. 

Als toekomstige vroedvrouwen willen we meer bekendheid geven aan het belang van een goede 

transitie naar het vaderschap en de mogelijke gevolgen van een niet goed verlopen transitie. We 

willen de vroedvrouw handvaten bieden om vaders te ondersteunen bij deze transitie. 

 

1.2 Probleemstelling 

 

Voor het eerst vader worden kan veel onverwachte veranderingen met zich meebrengen. De 

transitie naar het vaderschap is een ingrijpend proces. Door de jaren heen is er een 

rolverandering opgetreden. Vrouwen zijn meer gaan werken en mannen gingen zich meer 

bezighouden met het huishouden en de kinderen dan voorheen. Deze verandering heeft invloed 

op de transitie naar het huidige vaderschap (“Emancipatie monitor 2016,” 2016). 

 

De periode na de geboorte van het eerste kind wordt door veel vaders als stressvol ervaren. De 

balans vinden tussen de werkverplichtingen en persoonlijke behoeften enerzijds en de zorg voor 
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de partner en het pasgeboren kind anderzijds is geen eenvoudige opgave. Daarbij komen nog de 

toegenomen verantwoordelijkheden, de veranderde rol van zowel vader als moeder, de 

vermoeidheid en slaaptekort die onvermijdelijk horen bij de zorg voor een pasgeborene en de 

druk van de omgeving vooral toch enthousiast te zijn (Psouni, Agebjörn, & Linder, 2017). 

 

Veel vaders noemen de transitie een rollercoaster wat aangeeft hoe zij het proces ervaren. Ze 

hebben weinig invloed, maar moeten wel steeds adequaat reageren op de situatie. Hoewel de 

meeste vaders deze fase goed doorkomen kunnen er problemen ontstaan bij een moeizame 

transitie (Åsenhed, Kilstam, Alehagen, & Baggens, 2014). 

 

Vaders zijn terughoudend in het uiten van hun gevoelens. Ze voelen een grote 

verantwoordelijkheid voor hun partner en het gezin, maar zijn terughoudend in het uiten van hun 

behoefte aan steun. Er is behoefte aan middelen gericht op vaderschap om in die steun te 

voorzien (Darwin et al., 2017). 

 

Vader worden en de transitie naar vaderschap zorgen voor een belangrijk life-event in het leven 

van mannen. De stress die ontstaat door de toegenomen verantwoordelijkheden, de 

reorganisatie van het functioneren in de relatie en het gezin en de angst en onzekerheid rond het 

geboorteproces, maken dan dat mannen extra gevoelig zijn voor stemmingsstoornissen in het 

peripartum (Epifanio, Genna, De Luca, Roccella, & La Grutta, 2015). 

 

Depressie is de belangrijkste oorzaak van ziekte in de wereld. Hoewel de welvaart wereldwijd 

toeneemt zien we dat het welzijn afneemt. De stemmingsstoornis beïnvloed meer vrouwen dan 

mannen en kan in het ergste geval leiden tot suïcide. Gelukkig zijn er effectieve psychologische en 

farmacologische behandelmethodes beschikbaar (WHO, 2018). 

 

1.3 Vraagstelling 

 

Met dit onderzoek willen we antwoord vinden op de vraag: 

Hoe kan de vroedvrouw de vader begeleiden bij zijn transitie naar het vaderschap? 

 

1.3.1 Deelvragen 

❖ Hoe verloopt de transitie naar het vaderschap? 

❖ Wat zijn de risico’s van een niet goed verlopen transitie? 
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• Voor de vader 

• Voor het gezin 

❖ Hoe kunnen vroedvrouwen vaders ondersteunen bij de transitie naar het vaderschap? 

❖ Wat is er al bekend over de begeleiding van vaders? 

 

1.4 Doelstelling 

 

Door de gegevens uit het literatuuronderzoek en resultaten uit de ingevulde enquêtes bij elkaar 

te brengen, willen we komen tot een reeks aanbevelingen voor vroedvrouwen. Aanbevelingen die 

kunnen worden toegepast bij het begeleiden van vaders tijdens de transitie naar het vaderschap. 

Deze aanbevelingen strekken zich uit over de periode vanaf de (pre)conceptie tot een jaar na de 

geboorte. Dit is de periode dat de Belgische vroedvrouw in beeld is bij een nieuw gezin 

(Vroedvrouwen, 2015).  

  



 12 

2 Methodiek 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we de gebruikte methode om tot de onderzoeksresultaten te komen.  

 

2.1 De presentatie 

 

Jaarlijks organiseert de Hogeschool VIVES een studiedag voor vroedvrouwen. Omdat dit jaar het 

thema ‘Vaders’ was, werd ons gevraagd ons onderzoek over postpartum depressie bij vaders te 

presenteren die dag. Tijdens de studiedag op 29 januari 2019 gaven we samen een presentatie 

van de resultaten van een voorlopige literatuurstudie en ondersteunden de boodschap met 

citaten van vaders en filmfragmenten. De PowerPoint hiervan treft u in de bijlagen aan. Na de 

presentatie hebben we feedback gevraagd aan het publiek via de online Mentimeter tool. Een 

afbeelding van de Menti wordcloud vindt u als bijlage 2. 

 

Naar aanleiding van deze feedback en de feedback van de promotoren, zijn we ons meer gaan 

richten op onderzoek naar de transitie naar het vaderschap en minder naar de 

postpartumdepressie bij vaders, omdat het goed verlopen van de transitie een preventieve 

maatregel kan zijn voor het voorkomen van de depressieve gevoelens bij de vader.  

 

2.2 Literatuurstudie 

 

2.2.1 Zoekstrategie 

 

We zijn begonnen met veel lezen ‘at random’ op internet via google en social media. Artikelen op 

internet die geschreven werden naar aanleiding van een wetenschappelijke publicatie leidden ons 

naar de uiteindelijke distillatie van de onderzoeksvraag. Hiermee zijn we in 2018 gestart. 

Toen de vraag duidelijk was konden we gerichter gaan zoeken via de kanalen voor 

wetenschappelijke literatuur: PubMed Central, (zie figuur 1) en de Limo-toepassing (zie figuur 2) 

via Hogeschool Vives. Via Limo worden talloze databases benaderd met het VIVES account. De 

gevonden artikelen zijn dan benaderbaar en te downloaden. Op deze manier vonden we 24 

artikelen met gebruikmaking van de zoektermen: fatherhood AND postpartum – postpartum 

depression AND fathers - PPD AND fathers AND children - fatherhood AND transition -firsttime 
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father AND coping - firsttime parenthood - Paternal depression and risks. Enkele van deze 

artikelen kwamen in meerdere zoekopdrachten voor. 

Verder vonden we relevante informatie op de websites van: KNOV, NOVG, Kennispoort 

verloskunde, WHO, Trimbos instituut.  

Bovendien werden er nog artikelen gevonden via de sneeuwbalmethode en door suggesties van 

de Mendeley tool die we gebruikten voor een correcte weergave en het sorteren van de 

gebruikte artikelen. 

Uiteindelijk hebben we 38 bronnen gebruikt, waarvan 68% Engelstalig waren. 

 

2.2.2 Flowcharts 

 

Bron: Pubmed No Open  5 Op titel  Gebruikt in  

  limits access years geselecteerd het werk 

fatherhood AND postpartum 424 181 142 5 1 

postpartum depression AND fathers 306 76 46 3 1 

paternal depression AND risks 527 192 97 12 2 

fatherhood AND transition 117 35 25 5 3 

first time parenthood 432 140 86 7 2 

first time father AND coping 131 21 12 2 2 

Figuur 1: Flowchart van het onderzoek via PubMed 

 

Bron: Limo No Online  5 Onderwerp Op titel Gebruikt in 

  limits toegang years fatherhood geselecteerd het werk 

fatherhood AND postpartum 645 645 310 41 5 3 

postpartum depression AND fathers 3115 3114 1474 43 4 1 

paternal depression AND risks 3840 3840 1586 17 2 1 

fatherhood AND transition 2648 2640 845 115 12 4 

first time parenthood 25817 25809 8297 62 7 3 

first time father AND coping 24379 24379 7539 39 2 1 

Figuur 2: Flowchart van het onderzoek via LIMO 
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2.3 Methodologie 

 

In dit deel leggen we uit hoe we het onderzoek hebben aangepakt en welke stappen er werden 

ondernomen om tot resultaten te komen. 

 

2.3.1 Onderzoeksopzet 

 

Het onderzoek bestond uit een systematisch onderzoek naar bestaande literatuur over de 

transitie naar het vaderschap om het fenomeen duidelijk te krijgen en aanknopingspunten te 

vinden voor de begeleiding van vaders. We zochten bewijs voor adviezen en aanbevelingen die 

vaders kunnen helpen bij de transitie naar het vaderschap en die een bijdrage konden leveren aan 

de preventie van mogelijke problemen bij een niet goed verlopen transitie.  

 

Het tweede deel was een exploratief kwalitatief onderzoek onder jonge vaders. Dit vond plaats 

door verspreiding van een vragenlijst via social media. De vragenlijst bevatte vijf multiple-choice 

vragen en vijf open vragen. 

 

Om te komen tot een valide resultaat voor de aanbevelingen combineerden we het 

literatuuronderzoek met de resultaten uit het kwalitatief onderzoek. 

 

2.3.2 Onderzoekspopulatie 

 

Voor de onderzoekspopulatie zijn we op zoek gegaan naar mannen die in de afgelopen 18 

maanden, voorafgaand aan het invullen van de enquête, vader zijn geworden. De vragenlijst werd 

verspreid via facebook in groepen die specifiek ouderschap als onderwerp hebben. Er werden vijf 

groepen benaderd waarvan er één positief reageerde. De enquête werd gedeeld in deze groep 

van ‘KIIND magazine’. Ook werd de enquête gepost op onze eigen tijdlijn met het verzoek aan alle 

vrienden de enquête te delen.  

 

Het criterium was: Mannen die vader geworden zijn in de afgelopen 18 maanden.  

 

Omdat de vragenlijst in het Nederlands gesteld werd, komen de respondenten uit Nederland en 

België. De vaders beslisten zelf of ze wilden deelnemen. We onderzochten geen demografie 

vanwege de beperkte mogelijkheden van het programma wat maar 10 vragen toestaat.  
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2.3.3 Steekproef 

 

De onderzoekspopulatie bestond uit een enkelvoudige steekproef die door zelfselectie tot stand 

kwam (N=147). Via de facebook pagina werden vaders uitgenodigd om deel te nemen aan het 

onderzoek waarna zij zelf beslisten of ze op die vraag wilden ingaan en de enquête wilden 

invullen. Er werden geen exclusiecriteria geformuleerd.  

 

2.3.4 Betrouwbaarheid 

 

De betrouwbaarheid van de vragenlijst werd beoordeeld door de interne en externe promotor. 

De feedback werd na overweging geïmplementeerd in de gebruikte vragenlijst. 

 

2.3.5 Data-analyse 

 

De resultaten van het kwalitatief onderzoek werden bestudeerd, op bruikbare suggesties 

beoordeeld en indien mogelijk gekoppeld aan de literatuur. De suggesties van vaders werden 

verwerkt in de aanbevelingen.  

De reacties worden gesorteerd en gebundeld naar analogie met de onderwerpen: 

▪ informatiebehoefte 

▪ betrokken zijn/worden 

▪ volgen van behoeftes van partner 

▪ overig 

Enkele responses vallen in meerdere categorieën. 

 

2.3.6 Ethische aandachtspunten 

 

Het is in België gebruikelijk om voor ieder onderzoek toestemming van een Ethisch Comité te 

vragen.  

Wij doen ons onderzoek in Nederland en hebben met de externe promotor gesproken over 

toestemming. Deze toestemming is voor onderzoeken als het onze niet gebruikelijk. Wij deden 

exploratief kwalitatief onderzoek en waren niet verbonden aan een organisatie of instelling. 

Daarom hebben we geen toestemming gevraagd van een Ethisch Comité. Dit werd door de intern 

begeleider goedgekeurd. 
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Omdat we wel ethisch wilden handelen hebben we ons verbonden aan de Gedragscode 

Wetenschappelijke Integriteit (KNAW et al., 2018). 

 

Deze code kent vijf principes: 

1. eerlijkheid 

 De gevonden informatie moet correct en zonder verzinsels worden gebruikt en transparant 

worden gerapporteerd. 

2. zorgvuldigheid  

Dit houdt in dat men secuur en nauwgezet omgaat met het onderzoek, de resultaten en alles wat 

daarbij hoort. 

3. transparantie  

De gevolgde procedure moet herhaald kunnen worden met dezelfde resultaten. De 

onderbouwing moet duidelijk zijn. 

4. onafhankelijkheid  

Het onderzoek vindt plaats op basis van zelfstandigheid en laat zich niet beïnvloeden door niet-

wetenschappelijke argumenten. 

5. verantwoordelijkheid  

Dit betekent dat de onderzoeker(s) zich bewust is van zijn positie als wetenschapper en dat hij 

rekening houdt met mogelijke, niet wenselijke, consequenties van zijn onderzoek. De belangen 

van alle betrokkenen moeten zorgvuldig worden afgewogen. Verantwoordelijkheid betekent ook 

dat het onderzoek maatschappelijk relevant moet zijn.  

 

Tijdens dit onderzoek hebben we de gedragscode toegepast.  

Met het onderzoek pakken we een relevant maatschappelijk probleem aan en komen we tot 

toepasbare aanbevelingen. We hebben de deelnemers correct en volledig geïnformeerd over het 

doel en de wijze van het onderzoek. De deelnemers hebben vrijwillig de keuze gemaakt de 

vrijblijvende vragenlijst in te vullen zonder daarvoor een beloning te ontvangen. De vragenlijsten 

zijn anoniem beantwoord en daarom zijn geen vragen opgenomen die informeren naar stemming. 

Wanneer een vader een ‘noodkreet’ uit via het enquêteformulier kunnen wij niet zorgen voor 

opvolging en dat is niet conform de gedragscode. 
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3 Resultaten 

 

Hier treft u de resultaten uit het literatuuronderzoek en de bevraging van de vaders. We 

bespreken het fenomeen vaderschap en welke factoren van belang zijn voor mannen die vader 

worden.  

 

3.1 Literatuurstudie  

 

In dit hoofdstuk geven we antwoord op deelvragen, risicofactoren, gevolgen voor het gezin en de 

rol van de vroedvrouw. 

 

3.1.1 Vaderschap 

 

Het vaderschap begint al voor de verwekking van het kind. In de meeste gevallen besluit het 

koppel samen dat ze een kindje willen. De partners gaan aan het werk met hun kinderwens en als 

de zwangerschap een feit is kan de transitie beginnen. Vaderschap wordt bepaald door de relatie 

van de man met het kind. Meestal is er sprak van een biologische band maar dit is geen 

voorwaarde voor vaderschap (Sponsler, Weatherspoon, Weatherspoon, & Campbell, 2015). 

 

Mannen vinden vader worden een flinke opgave. Ze moeten een aantal conflicterende belangen 

in evenwicht houden en daardoor kunnen ze soms niet volledig deelnemen aan de nieuwe 

situatie met de baby. Bovendien willen ze een relatie met het kind ontwikkelen op hun eigen 

voorwaarden. Wanneer ze zich bewust worden van hun rol, neemt het zelfvertrouwen toe en 

kunnen ze ook genieten van het vaderschap (St John, Cameron, & McVeigh, 2005). 

 

Het wordt steeds meer erkend dat de vader een belangrijke rol speelt, naast de moeder, bij de 

opvoeding van het kind. De vader helpt zijn kinderen specifieke attitudes en vaardigheden te 

ontwikkelen die anders zijn dan wat de moeder inbrengt in de opvoeding. Zijn benadering van het 

kind zorgt voor de ontwikkeling van sociaal zelfvertrouwen en dapperheid. Zo krijgt een kind 

mannelijke en vrouwelijke strategieën aangereikt om het leven zelfstandig aan te gaan (Tavecchio 

& Bos, 2011). 
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Huusko et al. (2018) identificeren twee belangrijke factoren in hun onderzoek naar de behoeftes 

van vader bij het contact met de verloskundige. Ten eerste: Hij wil informatie, maar weet niet wat 

hij moet vragen omdat alles nieuw voor hem is. De informatie die hij wel krijgt wordt als prettig 

ontvangen. Ten tweede: Hij voelt zich buitengesloten. Dit komt deels door eigen toedoen omdat 

hij zich richt op het welzijn en de veiligheid van zijn vrouw, maar ook omdat hij zich niet 

aangesproken voelt.  

 

3.1.2 Positief betrokken vaderschap 

 

Louis Tavecchio (2015) doet onderzoek naar vaderschap in relatie tot de ontwikkeling van 

kinderen. Hij beschrijft in zijn artikel “Positief betrokken vaderschap” de rol van de vader voor het 

kind en de noodzaak om vanaf de prenatale periode al actief een relatie aan te gaan met het kind. 

Hij maakt melding van de ‘Principals of fatherinclusive practice’ die professionals kunnen 

gebruiken om optimale voorwaarden te creëren voor vaders om te participeren (King et al., 2013) 

 

De principes: 

1.  Father Awareness: bewustzijn over de aanwezigheid van de vader en zijn rol in het 

geheel. 

2.  Respect for Fathers: respect hebben voor wie de vader is en wat zijn bijdrage is. 

3.  Equity and Access: de vader is gelijkwaardig aan de moeder en moet dezelfde toegang 

krijgen tot diensten en ondersteuning.  

4.  Father Strengths: benoem de kracht van vaders en hun bijdrage aan het proces. 

5.  Practitioners’ Strengths: het is belangrijk dat de professional in staat is met vaders te 

werken. 

6.  Advocacy and Empowerment: help de vader eigenaar te worden van het proces door 

hem positief te bekrachtigen en te erkennen. 

7.  Partnership with Fathers: vader is een volwaardige partner als het gaat om zijn rol in het 

gezin. 

8.  Recruitment and Training: bij het werven van personeel en het ontwikkelen van opleiding 

is het van belang het vaderschap mee te nemen in de ontwikkeling.  

9. Research and Evaluation: kijk na de dienstverlening of je erin geslaagd bent de vader te 

includeren in het proces.  
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3.1.3 Hoe verloopt de transitie naar het vaderschap 

 

J. Condon (2006) deed onderzoek naar de taken die een man verricht om de transitie naar het 

vaderschap aan te gaan en beschreef de vier taken als volgt: 

 

Een band krijgen met de foetus 

De zwangerschap is in de beginfase nog erg abstract. Er is nog niets te zien aan zijn partner, maar 

er zijn wel symptomen van zwangerschap. Ze is soms misselijk, moe en prikkelbaar. Het is een 

periode van afwachten. Als rond de 16-20 weken het kindje voor het eerst voelbaar is, komt de 

realiteit wat dichterbij. Het kind is dan ook op de echo goed te zien. Langzaam gaat de man zich 

een voorstelling maken van het kind buiten de moeder en ontstaat er een band die toeneemt 

naarmate de zwangerschap vordert. Deze hechting kan bevorderd worden door de betrokkenheid 

van vader te vergroten en kan verstoord raken als er dan al sprake is van depressieve gevoelens of 

problemen in de relatie.  

Spanning rond het voortbestaan van de zwangerschap levert extra stress op. De prenatale 

onderzoeken kunnen een negatieve invloed hebben op dit vaderlijke hechtingsproces.  

 

Van twee naar drie 

Door de nieuwkomer in de familie ontstaat er een nieuwe situatie. De dynamiek in de relatie 

vraagt om herziening vanwege de derde persoon. Zijn partner raakt emotioneel betrokken bij 

iemand anders en de man moet een beetje opschuiven. Sommige mannen gaan het kind als rivaal 

zien, vooral als zijn partner minder behoefte heeft aan intimiteit, zoals vaak gebeurt als de 

zwangerschap vordert. 

Accepteren dat er nu drie personen in de relatie zijn en hij de aandacht van zijn partner moet 

delen is taak twee. 

 

Ik ben vader 

De man gaat zich identificeren met de vaderrol en dat gaat gepaard met verlies van de jeugd. Hij 

kan niet de vader én het kind tegelijk zijn. Hij kan zich niet meer gedragen als een behoeftig kind, 

ook al is hij dat nog wel op emotioneel vlak. Dit besef gaat met vallen en opstaan. Soms zal hij het 

kind voor dit verlies aansprakelijk stellen en zich agressief gaan gedragen. Dit kan leiden tot 

huiselijk geweld. De man moet dit proces doorwerken, zijn nieuwe rol accepteren en de positieve 

en negatieve kanten van het vaderschap gaan waarderen. 
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Wat voor vader ben ik? 

Veel minder dan vrouwen kijken mannen naar hun eigen vader als voorbeeld. De huidige 

generatie vaders heeft zelf een vader die een veel traditionelere rol had dan de vaders van nu en 

dus veel minder in beeld was. De rol van de vader is in de afgelopen jaren flink veranderd door 

emancipatie en omdat vaders zelf meer betrokken willen zijn bij hun kinderen. Omdat hij geen 

‘rolmodel’ heeft gehad moet hij zijn eigen vorm ontdekken. Dit proces vindt vaak al plaats nog 

tijdens de zwangerschap. 

 

3.1.4 Coping strategieën van vaders  

 

Vaders gebruiken verschillende strategieën om de stress van het vaderschap te hanteren. De 

coping strategie speelt een belangrijke rol bij het welbevinden van de vader. Meestal verloopt het 

goed doordat hij zich richt op het oplossen van praktische problemen en goed contact houdt met 

zijn partner. Dit is een effectieve coping strategie. Wanneer de vader zich moeilijk kan aanpassen 

aan de nieuwe situatie kan hij geïrriteerd raken, zich gefrustreerd voelen en slecht werkende 

coping strategieën inzetten: Ontkenning, vermijdingsgedrag en vluchtactiviteiten als roken, 

alcohol, langer werken en naar muziek luisteren (Baldwin, Malone, Sandall, & Bick, 

2018)(Gemayel, Wiener, & Saliba, 2018). 

 

3.1.5 Als de transitie niet goed verloopt 

 

Biologische risicofactoren 

 

Er is nog maar zeer weinig onderzoek gedaan naar de hormonale veranderingen bij de vader 

tijdens de zwangerschap en het postpartum (Kim & Swain, 2007). 

 

Maar uit huidig onderzoek blijkt dat: 

 

Ten eerste het testosteronniveau verlaagd is bij mannen gedurende de laatste maanden van de 

zwangerschap en de eerste maanden na de geboorte van hun kind. Men suggereert dat afname 

van testosteron leidt tot afname van agressie, betere focus op het ouderschap en betere hechting 

tussen vader en kind. Vaders met een lager testosterongehalte toonden meer sympathie en 

reageerden sneller op hun huilend kind (Storey, Walsh, Quinton, & Wynne-Edwards, 2000) 
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(Fleming, Corter, Stallings, & Steiner, 2002). Er is ook een significant verband tussen lage 

testosteronniveaus en depressie (Fleming et al., 2002). 

Ten tweede bij mannen het oestrogeengehalte stijgt tijdens de laatste maand van de 

zwangerschap en enkele maanden na de geboorte van zijn kind. Dit kan de vader actiever 

betrokken maken bij de opvoeding. Meer betrokken vaders hebben een hoger oestrogeengehalte 

in vergelijking met andere vaders. De ontregeling van vaderlijk oestrogeen kan een andere 

belangrijke risicofactor vormen voor een depressieve stemming bij vader (Fleming et al., 2002).  

 

Ten derde kan een lage cortisolspiegel in verband gebracht worden met moeilijkheden bij de 

hechting van vader en kind en een bijbehorende depressieve stemming. Uit onderzoek blijkt 

namelijk dat hoge cortisolspiegels bij moeder geassocieerd worden met verhoogde gevoeligheid 

voor haar kind en verminderde kans op depressieve gevoelens (Kim & Swain, 2007).  

 

Ten vierde prolactine belangrijk is voor het begin en continuering van ouderlijk gedrag. Het 

prolactine niveau bij mannen stijgt al tijdens de zwangerschap en blijft doorstijgen tijdens het 

eerste jaar na de geboorte van het kind. Door een laag prolactineniveau in het bloed kan een 

vader moeilijkheden ondervinden bij de transitie naar het vaderschap en daardoor gevoeliger zijn 

voor negatieve gevoelens of een depressie (Storey et al., 2000). 

 

 

Ecologische risicofactoren 

 

Het is voor de vader vaak moeilijk om een emotionele band te ontwikkelen met hun pasgeboren 

kind. Waar moeders geneigd zijn om onmiddellijk na geboorte deze band te ontwikkelen, lijkt de 

vader-kind band zich meer geleidelijk aan te ontwikkelen gedurende de eerste 2 maanden. De 

relatief trage ontwikkeling van hechting kan een gevoel van hulpeloosheid en depressieve 

gevoelens bij de vader geven(Kim & Swain, 2007). 

 

De belangrijkste risicofactor voor een postpartum depressie bij de vader, is een postnatale 

depressie bij de moeder. Zo’n 24 tot 50 procent van de mannen wiens partner een postpartum 

depressie doormaakt, krijgt zelf ook te maken met een postnatale depressie. Ook hebben deze 

mannen een 2,5 keer zo groot risico om op 6 weken na de bevalling depressief te zijn in 

vergelijking met vaders wiens partner geen depressie doormaakt (Kim & Swain, 2007) (Fisher, 

2016).  
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Een andere belangrijke factor is de afwezigheid van een rolmodel voor de aanstaande, jonge 

vader. Door de rolverandering van de afgelopen jaren van zijn eigen vader, heeft hij geen 

rolmodel meer. Van zijn eigen vader werd immers iets anders verwacht dan van hem nu. Dit kan 

angst veroorzaken bij de jonge vader, wat het risico op een postpartum depressie vergroot (Kim & 

Swain, 2007). 

 

Gebrek aan waardering in het ouderschap kan ook het risico op een postpartum depressie 

vergroten. Daarnaast voelen vaders zich soms buitengesloten en gekleineerd door de dominante 

moeder-kind binding en de grote hoeveelheid intieme tijd die de moeder met het kind 

doorbrengt. Zeker als er borstvoeding wordt gegeven. Dit kan gevoelens van jaloezie bij de vader 

naar de baby toe geven en invloed hebben op de gemoedstoestand tijdens de 

postpartumperiode. Vaders geven aan dat ze ontevredener zijn over hun relatie in de 

postpartumperiode, door de plotselinge veranderingen, gebrek aan intimiteit en het verlies van 

interesse in seksualiteit van de vrouw (Kim & Swain, 2007). 

 

Ook de stress rondom de opvoedrol/vaderrol kan tijdens het postpartum toenemen door 

verschillen in perceptie van verschillende geslachtsrollen. De nadruk op de rol als kostwinner door 

de toegenomen financiële lasten kan toenemen, wat de betrokkenheid van de vader bij het 

ouderschap in de weg kan staan. Een gevoel van falen in prestaties zowel in werk als seks is 

significant gerelateerd aan psychologische problemen bij vaders (Kim & Swain, 2007). 

 

Figuur 3 stelt een schematisch overzicht voor van de risicofactoren van de postpartum depressie 

bij de vader. 
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Figuur 3: Model of paternal postpartum depression Bron: (Kim & Swain, 2007) 

 

Postpartum depressie (PPD) 

De emotionele problemen in het postpartum bij moeders zijn al eeuwen bekend. In het jaar 400 

voor Christus schreef Hippocrates hier al over. Pas vanaf de jaren `30 komt er ook aandacht voor 

de emotionele klachten bij de man na de geboorte van een kind. Echter door gereduceerde 

interesse verdwijnt de aandacht voor dit onderwerp in de jaren `70 (Holtkamp, 2005). In 2005 

blijkt uit onderzoek dat een depressie bij vader kan leiden tot ernstige verstoring van de 

ontwikkeling van het kind (Ramchandani et al., 2008a). Na deze publicatie neemt de aandacht 

voor dit onderwerp weer toe. 

De symptomen van PPD bij vaders kunnen het hele eerste jaar zichtbaar worden en vangen 

doorgaans aan vanaf drie maanden na de geboorte. Vader kan last krijgen van angstaanvallen, 

paniek en uitputting. Soms zoekt hij zijn toevlucht in alcohol of drugs. De vader kan lichamelijke 

klachten ontwikkelen zoals hoofdpijn en rugklachten (J. T. Condon, Corkindale, & Boyce, 2017). 
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Morbiditeit 

Uit een recente meta-analyse van 39 verschillende studies uit 22 verschillende landen wereldwijd, 

blijkt dat 8,4% van de vaders een depressie in het postpartum ontwikkelen. Met name in de 

periode van 3 tot 6 maanden postpartum is de prevalentie van het ontwikkelen van een 

postpartum depressie bij vaders het hoogst, namelijk 13% (Cameron, Sedov, & Tomfohr-Madsen, 

2016). 

Ondanks dat er nog maar weinig studies over dit onderwerp zijn, is er een hoge morbiditeit van 

postpartum depressie met andere psychiatrische aandoeningen bij mannen gevonden. Het blijkt 

dat angst en obsessieve compulsieve dwangstoornis (OCS) psychiatrische aandoeningen zijn die 

het meest voorkomen tijdens een depressie gedurende de postpartum periode bij mannen (Kim & 

Swain, 2007). 

Daarnaast melden vaders ook vaak somatische en psychische problemen gerelateerd aan de 

postpartum periode als vermoeidheid, prikkelbaarheid, nervositeit en rusteloosheid die 

waarschijnlijk het risico op een PPD vergroten (Kim & Swain, 2007). 

Verschillende studies suggereren dat een peripartum depressie bij vaders invloed heeft op zowel 

de partner als de baby tijdens het eerste jaar postpartum. De toenemende aandacht in de media 

voor de geestelijke gezondheid van de vader tijdens het peripartum de afgelopen jaren heeft het 

publieke bewustzijn vergroot. (Kim & Swain, 2007) (Ramchandani et al., 2008b) (Gutierrez-Galve, 

Stein, Hanington, Heron, & Ramchandani, 2015) (Shen, Magnusson, Rai, & Lundberg, 2016).  

 

Gevolgen voor de relatie 

Het is belangrijk te erkennen dat er verschillen in uiting van de stemmingsstoornis zijn en dat dat 

consequenties kan hebben voor de relatie. Moeder heeft een laag zelfbeeld en verminderd libido. 

Haar lichaam moet herstellen en ze voelt zich niet aantrekkelijk. Ze wil steun van haar partner en 

heeft geen zin in seks.  

Vader voelt zich ontoereikend en heeft behoefte aan bevestiging. Zijn partner kan die bevestiging 

niet geven. De verminderde seksuele activiteit kan ertoe leiden dat hij zijn heil elders gaat zoeken. 

Hij zal eerder vluchten in werk, alcohol of drugs.  

Hij heeft behoefte aan haar en zij heeft behoefte aan steun. Als beide ouders depressieve 

symptomen ervaren kunnen ze dat niet meer bij elkaar vinden en drijven ze als partners uiteen. 

Een postpartum depressie kan leiden tot huiselijk geweld (J. T. Condon et al., 2017). 

Beide partners kunnen gebukt gaan onder het stigma wat heerst over depressie. Wanneer het 

beleefde stigma zwaar weegt kunnen de klachten van depressie toenemen. De partners zoeken 

geen hulp en raken meer en meer van elkaar verwijderd. Het ervaren van een stigma kan ook het 

stellen van de diagnose in de weg staan (Mickelson, Biehle, Chong, & Gordon, 2017). 
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De transitie naar het ouderschap is een stressvolle ervaring voor zowel mannen als vrouwen. 

Beiden geven aan minder tevreden te zijn over hun relatie in de eerste 6 maanden postpartum, 

vanwege gebrek aan ondersteuning en de onstabiele mentale toestand. De angst en depressie 

van de vader kan zich zelfs uiten in gewelddadig gedrag naar de partner (Kim & Swain, 2007). 

 

Gevolgen voor het kind 

De kwaliteit van de vaderlijke zorg is van groot belang voor de cognitieve, emotionele en sociale 

ontwikkeling van een kind gedurende de eerste jaren.  

Voor elk kind is het eerste jaar een kritieke periode voor het vormen van biologische-

en gedragspatronen door interacties met primaire zorgverleners. Het ontbreken hiervan kan 

zorgen voor gedragsproblemen bij het kind, welke een verhoogd risico geven op psychische 

problematiek bij het kind (Kim & Swain, 2007). 

Het blijkt dat kinderen waarvan de vader een postpartum depressie heeft doorgemaakt, vaker 

gedragsstoornissen vertonen, zoals gedragsproblemen of hyperactiviteit. De negatieve effecten 

van een vaderlijke postpartum depressie blijken sterker te zijn bij jongens dan bij meisjes. Het 

doormaken van een zware depressie door vader wordt in verband gebracht met een lager 

psychosociaal functioneren en verhoogde suïcidale gedachten en zelfmoordpogingen bij jongens 

op een jongvolwassen leeftijd en depressie bij dochters. Verder geeft een postnatale depressie bij 

moeder een verhoogd risico op kindermishandeling en kindermoord en is het denkbaar dat 

vaderlijke postpartum depressie ook een verhoogd risico geeft (Kim & Swain, 2007). 

 

Diagnose PPD bij vaders 

De Edinburgh Postnatal Depression Scale is een veel gebruikt instrument voor de screening op 

postpartum depressie bij moeders. Het is een vragenlijst die wordt voorgelegd waarin 

geïnformeerd wordt naar stemming. De lijst bevat tien vragen waarin gevraagd wordt naar het 

vóórkomen van bepaalde symptomen in de afgelopen week. De antwoorden krijgen een score op 

een vierpuntsschaal (0-3) en naar aanleiding van het totaal valt iets te zeggen over de noodzaak 

van verder onderzoek. De drempelwaarde in de eerste lijn wordt gesteld op ≥9 (Cox, 2017). Een 

voorbeeld van deze lijst is als bijlage toegevoegd. 

(Massoudi, Hwang, & Wickberg, 2013) stelden na hun onderzoek naar de validiteit van de EPDS 

voor gebruik bij vaders dat deze zeer goed toepasbaar is. Ze merken op dat de gevoeligheid van 

de test laag is bij milde stemmingsstoornissen en hoger wordt naarmate de klachten toenemen. 

Er wordt geadviseerd om niet alleen het instrument te gebruiken maar ook een klinische 

beoordeling te laten uitvoeren bij het vermoeden van postpartum depressie bij vaders voordat de 

diagnose gesteld kan worden. De test is geschikt voor gebruik als screening.  
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De EPDS-vragenlijst werd op grote schaal gebruikt in onderzoek naar maternale postpartum 

depressie en vaak ook in onderzoeken naar een peripartum depressie bij vader. Zo kwam men tot 

de conclusie dat een postpartum depressie bij vaders een echte en serieuze diagnose zou kunnen 

zijn (Kim & Swain, 2007). 

Een postnatale depressie bij vader wordt beoordeeld met de criteria die zijn ontwikkeld 

voor maternale postpartum depressie, de DSM-V. De DSM-V is een diagnostisch en statistisch 

handboek voor de diagnose van psychische stoornissen welke veel wordt gebruikt door 

psychiaters. Dit handboek is mogelijk niet geschikt omdat de ‘peripartum onset‘ specifier uit de 

DSM-V stelt dat de klachten ontstaan moeten zijn binnen 4 weken na de bevalling. Nu blijkt dat 

een postpartum depressie bij vaders zich langzamer en meer geleidelijk ontwikkeld tot een jaar 

postpartum, waardoor ze dan niet voldoen aan de criteria van de DSM-V. 

 

3.1.6 Begeleiding, preventie en interventies (reeds bestaande aanbevelingen) 

 

Aanbevelingen voor Nurse Practitioners 

Er is onderzoek gedaan naar welke interventies Nurse Practitioners kunnen ondernemen om 

vaders te helpen bij hun transitie. Dit is ook toepasbaar voor vroedvrouwen en verloskundigen.  

Kumar, Oliffe, & Kelly (2018) doen drie aanbevelingen voor Nurse Practitioners in hun artikel om 

vaders te helpen bij de transitie naar het vaderschap:  

1. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan informatie kan er een postnataal 

programma worden opgezet waarin vaders elkaar kunnen ontmoeten. Dit zou 

bijvoorbeeld eens per maand in de avonduren of weekenden om werkende vaders 

tegemoet te komen, kunnen plaatsvinden. Vaders met hun baby komen dan bijeen 

om elkaar te leren kennen. Zo kunnen er ondersteunende vriendschappen ontstaan. 

Vaders kunnen hier een-op-een tijd met hun baby doorbrengen in het gezelschap 

van peers met als gevolg dat er waardevolle socialisatie en peer support kan ontstaan.  

2. Mannen geven er de voorkeur aan in ongedwongen situaties te leren over de zorg voor 

hun baby, het vaderschap, de mogelijk veranderde relatie met hun partner maar 

ook over zaken als eerste hulp voor kinderen en babymassage. Dit zou kunnen in de vorm 

van een vader-café waar vaders elkaar kunnen ontmoeten en zelf met elkaar op zoek 

kunnen gaan naar welke informatie ze nog nodig hebben. Zo kunnen ze samen de lacunes 

in hun kennis invullen.  

3. Vaders moeten de mogelijkheid hebben met elkaar in contact te komen via internet. Dit 

kan via social media of door het initiëren van een online community. Vaders die weinig 
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mannelijke contacten hebben kunnen hier toch hun gelijken ontmoeten en steun 

ontvangen. Daarnaast kan in de community waardevolle en correcte informatie worden 

gedeeld.  

 

Centering Pregnancy 

Centering Pregnancy is een vorm van verloskundige zorg waarbij na een persoonlijke intake de 

vervolgcontroles in groepsverband plaatsvinden. Deze sessies duren 2 uur. Hierdoor is er meer 

ruimte om dieper op een onderwerp in te gaan, zoals de transitie naar het ouderschap, 

voorbereiding op de bevalling en gezonde leefstijl. Het uitwisselen van ervaringen en kennis staat 

centraal.  

“Bij zorg via het Centering model wordt de cliënt niet meer top down benaderd maar krijgt ze, 

samen met anderen, een actieve rol toebedeeld in het zorgproces. En dat werpt vruchten af voor 

zowel cliënten als zorgverleners!” (“Informatie over Centering: CenteringPregnancy en 

CenteringParenting,” n.d.). 

Binnen de Centering Pregnancy is een partnermodule ontwikkeld om partners meer en beter te 

betrekken bij de zwangerschap, bevalling en postpartum, in samenwerking met Hans Götze en 

David Borman. Beiden zijn werkzaam als vadercoaches/trainers vader cursussen. Tijdens deze 

bijeenkomst wordt gesproken over de transitie naar het vaderschap, veranderingen in de 

partnerrelatie en de rol van de partner tijdens het peripartum. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

de 4 taken volgens Condon; een band krijgen met de foetus, van twee naar drie, ik ben vader en 

het vaderschap (J. Condon, 2006). De aanstaande vaders worden geprikkeld om na te denken 

over het aanstaande vaderschap en dit te delen met lotgenoten. In deze sessies kunnen 

kwetsbaarheden benoemd worden en gedeeld worden met de andere vaders. Daarin kan vooral 

de herkenning en erkenning een geruststellend effect hebben (Sponsler et al., 2015). 

 

De participatie van de partner bij zwangerschap, bevalling en postpartum heeft positieve 

gevolgen voor de gezondheid van de vrouw en de rest van het gezin. Er worden minder kinderen 

met een laag geboortegewicht geboren door betrokkenheid van de partner. Vrouwen die zich 

gesteund voelen door hun partner behalen gestelde doelen eerder en geven langer borstvoeding 

(Koninklijke Nederlandse organisatie voor Verloskundigen KNOV, 2017). Daarnaast komt er 

minder angst en depressie voor bij de zwangere, barende en moeder. Van dit laatste weten we 

dat dit één van de sterkste voorspellers is van een postpartum depressie bij vaders (Sponsler, 

Weatherspoon, Weatherspoon, & Campbell, 2015). 
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Screening 

Om tijdig professionele hulp te kunnen aanbieden is het aanbevolen om zowel vader als moeder 

een EPDS-screening voor te leggen. Voor de vader kan een drempelwaarde tussen 9 en 12 kan 

gehanteerd worden afhankelijk van de geobserveerde mate van terughoudendheid van de vader. 

Bij een vader die een groot stigma ervaart of die negatieve emoties laat zien kan de lage 

drempelwaarde van 9 gebruikt worden. Zo kan de uitkomst van de screening gecombineerd met 

de geobserveerde situatie leiden tot een juiste inschatting van de behoefte aan hulp. 

De vragenlijst kan aanleiding zijn om stemmingsstoornissen te bespreken en informatie te geven 

aan de vader, ook als hij geen symptomen of klachten heeft die duiden op PPPD (Psouni et al., 

2017)(Vismara et al., 2016). 

 

3.2 Onderzoek: enquête 

 

Er werden 147 vragenlijsten ingevuld. Over het algemeen zijn vaders positief over het vaderschap. 

“Het is zalig om papa te zijn 😀” 

“Vader zijn is heerlijk” 

 “Ik wil er nog vijf…” 

 

 

3.2.1 Vraag 1  

 

De meeste reacties kwamen van vaders die al een jaar geleden vader werden.  
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3.2.2 Vraag 2 Waar zijn jullie bevallen? 

 

Opvallend is dat in de steekproef het aantal thuisbevallingen op 22,45% staat terwijl dat landelijk 

in Nederland in 2017 maar 12,7% was (Perined, 2017). In België is het aantal thuisbevallingen 

0,6% (n=399). Dat kan mogelijk meer zijn omdat de plaats van de geboorte niet wordt 

geregistreerd (Cammu et al., 2017). 

 

3.2.3 Vraag 3 Was je betrokken bij de prenatale controles? 

 

 

De meeste vaders vonden hun betrokkenheid tijdens de zwangerschap voldoende.  
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3.2.4 Vraag 4 Hoe betrokken voelde jij je bij de bevalling? 

 

Een klein percentage voelde zich meer betrokken dan wenselijk. Eén op de tien vaders vonden 

hun betrokkenheid te weinig of te laag.  

 

 

 

Als we kijken naar het gevoel betrokken te zijn in relatie tot de plaats van de bevalling zien we dat 

er maar weinig verschil is. De plaats van de bevalling heeft geen invloed op het gevoel betrokken 

te zijn van de vader.  
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3.2.5 Vraag 5 Hoe heb je je voorbereid op het vaderschap? 

 

 

 

Vaders vinden informatie bij diverse bronnen. Bovenstaande bronnen werden het meest 

genoemd. De vader gaat met zijn partner mee naar informatieavonden, cursussen en de 

zwangerschapscontroles.  
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3.2.6 Vraag 6 Heb je iets gemist in de voorbereiding? 

 

De helft van de vaders die iets gemist hebben in de voorbereiding gaven aan vooral behoefte te 

hebben aan meer informatie/kennis. De andere helft had zich meer bewust willen zijn van de 

impact van de komst van een baby op de psychische stabiliteit. 

 

3.2.7 Vraag 7 Waar heb je wel iets aan gehad in de voorbereiding? 

 

Waar heb je wel iets aan gehad in de voorbereiding? 

Er zijn 131 antwoorden ingevuld. 

 

55% (N=72) van de antwoorden betreft informatiebehoefte. Vaders vinden dat de cursussen die 

ze hebben gevolgd hebben bijgedragen tot een goede voorbereiding. Genoemd worden: 

hypnobirthing, Centering Pregnancy, borstvoedingscursus, ouderschapscursus en zwangerschaps 

yoga. De gesprekken met hulpverleners dragen ook bij in de informatievoorziening. Hier noemt 

men vooral de verloskundige maar ook de doula en de kraamverzorgende. Er wordt veel 

informatie gevonden op het internet en in boeken.  

 

Voor 21% (N=27) van de vaders is de vrouw leidend. Zij geeft aan wat ze wil en welke informatie 

belangrijk is. Ook gesprekken tussen partners over bijvoorbeeld het geboorteplan helpen bij de 

voorbereiding. De vader stelt zich dan ondergeschikt aan haar op.  

 

Er zijn maar enkele vaders die melden dat ze zich hadden gewend tot hun eigen vader. 1% (n=13) 

zegt dat hij voordeel had van contact met andere vaders, vrienden en hun eigen vader.  

Als overig werd genoemd dat de vader het allemaal al wist of juist zonder verwachtingen het 

proces in wil gaan.  
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“Door minimale voorbereiding had ik ook minimale verwachtingen, waardoor ik gewoon kan 

genieten van alles zoals het gebeurt.” 

 

3.2.8 Vraag 8 Welke tip geef je aan een vriend of collega die voor het eerst vader wordt? 

 

Welke tip geef je aan een vriend of collega die voor het eerst vader wordt? (Of: Wat had je zelf 

graag van tevoren willen weten) 

Een vader zegt: “Het komt allemaal goed. Het gaat ontzettend snel. Koester elk moment. En 

onthoud, dat kleintje maakt alles voor de eerste keer mee. Kou, een pijntje, ongemak is het ergste 

wat ze op dat moment in hun hele leven ervaren. Hoe kut het voor jou is, dit is het ergste wat zij 

nu meemaken. Accepteer dat, adem in en steun ze. Hoe frustrerend het ook voor jou voelt.” 

 

Op deze vraag zijn 137 suggesties gedaan. Slechts 1% (n=19) adviseert aan de vriend of collega 

informatie te zoeken of een cursus te volgen. “Ik weet niet of vaders elkaar tips geven” kan 

hieraan ten grondslag liggen. 

 

Voor 32% (n=45) is de ervaring belangrijk. Zij geven tips als: “Blijf rustig en geniet” of “Laat het 

gebeuren.” 

 

Een groot aantal reacties gaat over het managen van tijd en rust. Bijvoorbeeld: “Neem vrij want 

slapeloze nachten en alle nieuwe dingen zijn pittig!” en “Eerst samen genieten dan pas bezoek”. 

Dit is 20% (n=27). “Het slaaptekort en het bezoek van de eerste dagen vragen om een strakke 

planning.”  

 

Ook 20% (n=29) van de vaders benoemt de relatie met hun partner. Een vader zegt: “Vorm een 

team met je partner, je doet het echt samen en bespreek zaken van tevoren, tijdens en na…” 

Samen het proces doorgaan wordt belangrijk gevonden. 

 

3.2.9 Vraag 9 Wat had de verloskundige/verpleegkundige/kraamverzorgende nog 

kunnen doen om je te helpen bij de transitie naar vaderschap? 

 

Wat had de verloskundige/verpleegkundige/kraamverzorgende nog kunnen doen om je te helpen 

bij de transitie naar het vaderschap? 

Van de in totaal 133 reacties op deze vraag antwoordde 45% (n=61) “Niks”. 
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1 % (n=13) van de vaders hadden meer betrokken willen worden door medewerkers. Ook werd de 

kwaliteit van het contact benoemd: “Mij ook aanspreken en aankijken tijdens de controles. Je 

voelt je een enorme buitenstaander terwijl het ook om mijn kind gaat”. 

 

Ook 1% (n=14) had meer informatie willen krijgen gedurende zwangerschap, geboorte en 

kraambed. ”Meer informatie over hoe je vrouw veranderd en geen aandacht meer voor je heeft de 

eerste tijd omdat ze opgeslokt wordt door hormonen, het kind, alles wat er gebeurt”, aldus een 

vader.  

 

3.2.10 Vraag 10 Wil je verder nog iets kwijt?  

 

Wil je verder nog iets kwijt? 

Op deze vraag reageerde 67% (n=71) met “Nee” 

 

Sommige vaders hebben de behoefte hier hun eigen ervaring op te schrijven. Een vader zegt: 

“Ziekenhuizen zijn erg protocol en baby gericht. Ze hebben vaak de neiging om barende vrouwen 

te overrulen en vaders te negeren. Ik heb anderhalf uur met mijn pasgeboren dochter op mijn 

borst gezeten zonder dat iemand me kwam vertellen waar mijn vrouw was, wat er gebeurde en 

hoe het met haar ging. (Placenta operatief verwijderd en 3L bloedverlies) Ik heb hard mijn best 

moeten doen om niet te veel stil te staan bij de mogelijkheid om alleen achter te blijven met 2 

kleine kinderen”. 

 

Er wordt nog enkele keren melding gemaakt van de omgang met vader in het ziekenhuis tijdens of 

na een complicatie. Vaders voelen zich dan niet voldoende bij betrokken door vroedvrouwen en 

verpleegkundigen. 

 

Een opmerkelijke tip: “Ik denk dat te veel informatie niet helpt voor mannen. Het is toch 

voornamelijk haar proces, en je moet helpen waar het kan. Dat zal ze toch echt zelf moeten 

aangeven, want je kan je niet helemaal voorbereiden op wat komen gaat. Dus ben er, luister goed, 

kijk goed, hou goed contact met de verloskundige, en verder niet te veel bedenken, want het 

draait toch niet om jou”. Dit staat haaks op wat andere vaders aangeven die juist wel opzoek gaan 

naar informatie, waaruit blijkt dat iedere vader zijn eigen weg kiest. 
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Een enkele keer werd benoemd dat medewerkers eenduidig moeten zijn in hun benadering. 

Tegenstrijdige adviezen van verpleegkundigen/vroedvrouwen en kraamverzorgenden over 

bijvoorbeeld borstvoeding worden als verwarrend en storend ervaren.  

 

Bij deze vraag krijgen we bijval van vaders. “Goed dat hier aandacht voor komt” zegt een vader. 
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4 Aanbevelingen 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we welke acties vroedvrouwen kunnen ondernemen en toepassen als 

zij vaders willen helpen met de transitie naar het vaderschap. 

 

4.1 Algemeen 

 

De vader wil gezien worden en onderdeel zijn van het proces. Het helpt dan als de verloskundige 

een professionele en zeer persoonlijke relatie aan gaat met beide ouders. Door oprechte 

interesse en een persoonlijke benadering wordt een sfeer van openheid en vertrouwen 

gecreëerd. Daarbij is het belangrijk duidelijk en transparant te communiceren. Ook continuïteit is 

belangrijk. Als het koppel steeds dezelfde zorgverlener tegenkomt gedurende het hele 

peripartum, kan dat een gevoel van veiligheid geven waar beide ouders zich prettig bij voelen. Dit 

kan het verloop van de bevalling positief beïnvloeden. Binnen deze relatie is het vanzelfsprekend 

dat de ervaringen en behoeften van beide partners aan bod komen naast de fysieke controle van 

moeder en het kind. De vroedvrouw kan veel bevrediging halen uit een mooi contact met jonge 

ouders. Dit is het talent en de kracht van de vroedvrouw en ze moet zich sterk maken om haar 

werk op deze manier te kunnen uitvoeren.  

 

4.2 Aanbevelingen van vaders 

 

Vader wil serieus genomen worden. Hij wil een positieve bijdrage leveren aan het proces. Dat 

blijkt duidelijk uit de reacties op onze vragenlijst. Door hem erbij te betrekken, naar zijn beleving 

te vragen en hem actief te laten helpen bij handelingen kan hij ervaren dat hij onderdeel van het 

geheel is.  

 

Vaders willen informatie: cursussen, internet en heel veel tips en trucs. Ze bereiden zich voor 

door veel kennis op te doen. We kunnen vaders hierbij helpen door veel uit te leggen en 

eventueel te verwijzen naar betrouwbare bronnen. Het kan nodig zijn om informatie te herhalen 

want soms is het te veel om in een keer te onthouden. Stimuleer vaders hun vragen te noteren.  

 

Als rode draad wordt ‘Oei, ik groei” genoemd. In het boek, oorspronkelijk uit 1992, worden 

ontwikkelingsstappen van de baby besproken die “mentale sprongen’ worden genoemd. De 

bijbehorende verschijnselen van hangerigheid, huilerigheid en humeurigheid komen veel voor in 
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een babyleven en hebben invloed op het welzijn van de ouders. Het boek en vooral ook de 

inmiddels ontwikkelde app geeft tips en handige tools voor de verzorging van kleine baby’s (Rijt 

van de & Plooij, 2018). 

 

4.3 Praktische aanbevelingen voor vroedvrouwen  

 

4.3.1 Informatievoorziening 

 

Het is opvallend dat vaders aangeven meer informatie te willen ontvangen. In deze tijd is 

informatie overal te vinden; het internet is overal tot zelfs op de smartphone aan toe. Toch blijkt 

dit niet voldoende. Vaders zijn zich pas achteraf bewust van wat ze van tevoren hadden willen 

weten. Ze hechten veel waarde aan het contact met de vroedvrouw en willen van haar die 

informatie ontvangen.  

De vroedvrouw moet in haar zorgaanbod rekening houden met de randvoorwaarden van de 

informatieverstrekking. Het contact tijdens het spreekuur is maar kort en soms is er weinig 

continuïteit in zorgverleners. Dit kan de informatieoverdracht belemmeren. Daarop inspelen kan 

verbetering brengen voor de vader. 

▪ Herhalingen kunnen een hulpmiddel zijn. Soms is er te veel informatie om alles in een 

keer te onthouden. Ook controleren of alles begrepen is hoort hierbij. 

▪ Vraag bij een volgend contact of er nog vragen zijn naar aanleiding van het vorige consult. 

▪ Geef ‘huiswerk’ mee in de vorm van een geboorteplan en bespreek dit. Dit helpt het 

gesprek over wensen en verwachtingen thuis op gang te brengen. 

▪ Bied correcte informatiebronnen aan. Verstuur een lijst met betrouwbare websites via 

mail zodat de links aanklikbaar zijn.  

▪ Overweeg groepsbijeenkomsten voor vaders of Centering Pregnancy en koppel daaraan 

een besloten groep op facebook. 

▪ Informeer naar voorkennis bij de vader en pas je voorlichting hierop aan.  

 

4.3.2 Betrokkenheid 

 

De vader hoort erbij. We kunnen niet alleen de moeder als onze cliënt beschouwen en de vader 

negeren. Vaders willen gezien worden en actief betrokken zijn bij de geboorte van hun kind. Het 

erkennen van de vader begint met het gebruiken van zijn naam. Dit kan al tijdens de prenatale 

contacten maar vooral ook tijdens de geboorte om hem te laten merken dat je ook hém ziet. Als 
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je zijn voornaam in het dossier vermeld heb je een geheugensteuntje. Maak hem lid van het 

geboorteteam en zet in op empowerment. 

 

Tips om hem te betrekken. 

• Maak oogcontact en spreek hem aan met zijn voornaam. 

• Laat vader meevoelen hoe het kindje in de buik ligt tijdens de prenatale consultaties. 

• Vraag naar de grootouders en zijn eigen vader. Betrek hen er ook bij als dat gewenst is. 

• Vraag naar zijn behoefte: “Wat heb jij nodig, Klaas?” en herhaal die vraag steeds.  

• Betrek hem bij kleine en grote beslissingen, zeker als het over de baby gaat. 

• Geef hem tijdens de partus instructies hoe hij zijn vrouw kan ondersteunen.  

• Laat hem, als het kan, eventueel samen met de vroedvrouw, de baby aanpakken bij de 

geboorte. Dit zal misschien eerder kunnen in een thuissituatie. Bespreek dit op tijd zodat 

hij zijn handen kan wassen of handschoenen aan kan trekken. Hij kan er dan ook even 

over nadenken of hij dat durft.  

• Tijdens de verzorging van de moeder kan hij huid op huid het kindje warmhouden. Hij kan 

dan op eigen voorwaarden kennis maken. Dit contact heeft voordelen voor zijn 

hormoonhuishouding. 

• Vraag hem of hij zelf de baby wil verzorgen en aankleden. 

• Adviseer ook vader elke dag een uurtje huid-op-huidcontact te organiseren met de baby: 

‘Qualitytime’. 

 

 

4.3.3 Peers 

 

De literatuur geeft aan dat contact met lotgenoten belangrijk is. Creëer mogelijkheden om dit te 

faciliteren. Het vader-café, de babymassage voor papa’s en andere groepsbijeenkomsten die 

specifiek voor vaders zijn kunnen een bijdrage leveren. Het is belangrijk voor zulke bijeenkomsten 

een programma te maken zodat alle kanten van het vaderschap kunnen worden belicht. 

Daarnaast kunnen vaders contact maken en met elkaar van gedachten wisselen in een 

ongedwongen omgeving. Ook hier kan een online contactmogelijkheid van waarde zijn omdat 

vaders elkaar dan makkelijk kunnen vinden en later het contact kunnen vervolgen als zij dat 

willen.  
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4.3.4 Psychosociaal 

 

We hebben vastgesteld dat een niet goed verlopen transitie grote problemen kan geven. Om 

verschillende redenen kan een dreigende postpartum depressie bij vader onopgemerkt blijven. 

Als de stemming van beide partners tijdens de zwangerschap al regelmatig onderwerp van 

gesprek is, is het vanzelfsprekend om daar na de bevalling ook nog eens over te beginnen.  

De EDPS kan worden ingezet als screeningstool bij vader wanneer daar aanleiding voor is door het 

ontstaan of de aanwezigheid van risicofactoren zoals beschreven bij 4.1.5. Als het nodig en/of 

wenselijk is, kan er worden doorverwezen voor adequate hulp.  
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5 Discussie 

 

Hier kijken we kritisch naar het onderzoek als geheel en komen met verbeterpunten. 

 

5.1 Algemeen 

 

Bevallen in Nederland verloopt anders dan bevallen in België. In Nederland is de geboortezorg het 

domein van de verloskundige (vroedvrouw) in de 1e lijn. Zolang alles fysiologisch verloopt komt er 

geen dokter aan te pas. De vrouw bevalt waar zij dat wil: Thuis of poliklinisch in het ziekenhuis 

onder leiding van de verloskundige en met assistentie van een kraamverzorgende. Ze gaat direct 

na de bevalling naar huis. Alleen als er problemen worden geconstateerd komt de gynaecoloog in 

beeld en bevalt de vrouw op medische indicatie in het ziekenhuis. Ook dan gaat ze zo snel 

mogelijk naar huis. Na een keizersnede blijft de vrouw 48 uur opgenomen. Eenmaal thuis na de 

geboorte is er weer de verloskundige die het kraambed begeleidt en de hulp van een 

kraamverzorgende die standaard 49 uur zorg biedt in 7 tot 8 dagen na de bevalling. Deze uren 

kunnen op indicatie worden uitgebreid door de verloskundige. Dit alles wordt vergoed door de 

wettelijk verplichte basis-ziektekostenverzekering. Na 6 weken sluit de verloskundige de zorg af 

met een laatste consult. Tijdens dit consult wordt er voorlichting en advies gegeven over 

anticonceptie en kan een vervolgafspraak voor het plaatsen van een spiraal bij tien tot twaalf 

weken postpartum gemaakt worden. 

 

In België gaat de vrouw zodra ze zwanger is, in de meeste gevallen, naar de gynaecoloog in het 

ziekenhuis. Hij begeleidt de zwangerschap en de bevalling. De rol van de vroedvrouw is meer 

ondersteunend en verzorgend. Na de bevalling blijft de vrouw in het ziekenhuis en wordt in die 

periode verzorgd en begeleid door de vroedvrouw. Ze gaat pas na drie dagen naar huis. In het 

kraambed komt de vroedvrouw om de dag even langs om begeleiding te geven en de 

kraamvrouw te controleren. Er is kraamzorg mogelijk maar dat is niet vanzelfsprekend en niet 

veel vrouwen kiezen daarvoor. Ook is er huishoudelijke ondersteuning beschikbaar in de vorm 

van dienstencheques. Er zijn vroedvrouwen die in de 1e lijn zwangeren begeleiden en ook 

thuisbevallingen doen, maar dat komt sporadisch voor. De vroedvrouw blijft het eerste jaar in 

beeld; ze ondersteunt de ouders en volgt de ontwikkeling van het kind op.  

 

In dit onderzoek hebben we vaders gevraagd naar hun ervaringen en in de literatuur gezocht naar 

het fenomeen ’vaderschap’. Zoals we verwachten willen vaders serieus genomen worden en 
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betrokken worden bij de geboorte van hun kind. Ze willen veel informatie krijgen om de taken 

goed te kunnen vervullen. Het is niet verrassend dat bij een life-event als de geboorte van een 

kind, de vader een actieve en betrokken rol wil vervullen.  

Een belangrijke oorzaak voor die wens is de verandering van de rol van de man in de 

maatschappij. Gendergelijkheid staat op de agenda. Veel vrouwen werken buitenshuis en meer 

mannen vervullen zorgtaken binnen het gezin. We erkennen de belangrijke rol van de vader in de 

opvoeding van de kinderen. Het is logisch dat vader dan ook meer betrokkenheid wil bij het 

ontstaan van zijn gezin.  

 

5.2 Sterkte/zwakte analyse 

 

Wanneer we naar de resultaten van de enquête kijken kunnen we stellen dat vaders over het 

algemeen tevreden zijn met hun betrokkenheid. Ze voelen zich goed voorbereid en goed 

geïnformeerd. Toch komt dat beeld niet geheel overeen met wat we als vroedvrouw in de praktijk 

waarnemen. Soms maakt de vader een overdonderde indruk. We denken dat vaders die zich 

bewust verdiept hebben in het vader worden, een groter welbevinden ervaren.  

De vaders die de enquête hebben ingevuld, lijken goed betrokken te zijn, omdat ze meelezen op 

een pagina over bewust ouderschap. Hierdoor kan een vertekend beeld zijn ontstaan waardoor 

de steekproef niet representatief is voor alle vaders in Nederland en België. 

 

Het begrip betrokkenheid zorgde voor verwarring in de vraagstelling. Je kunt betrokken zijn en 

betrokken worden. Dit verschil bleek niet uit de vraag. Beter was de vraag uitgebreider gesteld: 

“Werd je door de vroedvrouw voldoende betrokken bij de prenatale controles/ bij de bevalling?” 

Door deze verwarring hebben de vragen 4 en 5 onvoldoende specifieke antwoorden opgeleverd.  

 

Ieder onderzoek kent zijn grenzen. Uit de literatuur blijkt dat in het geval van een complicatie 

tijdens de zwangerschap, geboorte of kraambed, het risico op problemen bij de transitie naar het 

vaderschap toeneemt. Wij hebben daar niet specifiek naar gekeken en het kan een onderwerp 

zijn voor een vervolgonderzoek. Ook zou het effect van interventies zoals bijvoorbeeld een vader-

café kunnen worden onderzocht. 

 

Er zijn grote verschillen in de geboortezorg in Nederland en België. De rol van de vroedvrouw is 

niet gelijk aan de rol van de verloskundige, hoewel zij beide bevoegd zijn op basis van dezelfde 
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Europese wetgeving. Niettemin verloopt de transitie naar vaderschap in beide landen op dezelfde 

wijze. Daarom zijn de aanbevelingen voor vroedvrouwen en verloskundigen toepasbaar.  

 

We hebben 147 vaders bereid gevonden mee te werken aan ons onderzoek. Zo hebben we de 

stem van de vader goed kunnen meenemen in de aanbevelingen en daarmee een valide resultaat 

bereikt. Opvallend was dat de meeste respondenten de enquête hadden benaderd via de pagina: 

‘KIIND magazine’. Dit is een organisatie die een blad uitgeeft over bewust ouderschap met een 

daaraan gekoppelde facebook pagina. Dit heeft een positieve invloed gehad op de diversiteit aan 

antwoorden, omdat hier vaders aan het woord kwamen die van tevoren over ouderschap hadden 

nagedacht.  
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6 Besluit 

 

In dit hoofdstuk kijken we terug naar het uitgevoerde onderzoek en onderzoeken we of we 

geslaagd zijn in onze opzet. 

 

6.1 Nabespreking 

 

Is het gelukt een antwoord te vinden op de probleemstelling en onderzoeksvraag? 

Vader worden is een behoorlijke opgave. Alleen bij de verwekking heeft de vader een primair 

initiatief en soms zelfs dan niet eens als er sprake is van een ongeplande zwangerschap. De taken 

die Condon beschrijft haken hier duidelijk op in. Na de primaire actie bij tot stand komen van de 

zwangerschap moet hij zich nu overgeven aan het proces zonder dat hij veel invloed daarop heeft. 

Hij moet nu zelf bepalen hoe hij daarmee omgaat en hoe actief hij zich opstelt in de transitie naar 

het vaderschap. Veel vaders ervaren dit proces als een rollercoaster: Je stapt in maar je kunt niet 

uitstappen. Je moet de rit uitzitten.  

Het is niet verrassend dat dit proces gepaard kan gaan met problemen. Hierover lezen we steeds 

vaker in de media en ook de vaders zelf geven aan dat het vader worden niet vanzelf gaat. Als 

professionals in de geboortezorg moeten we dit meenemen in onze benadering van de zwangere. 

Er wordt niet alleen een kind geboren maar ook een vader. We moeten de man ondersteunen in 

de zoektocht naar zijn nieuwe identiteit als vader. 

 

We denken dat de meeste respondenten uit Nederland komen. Er wordt veel naar kraamzorg en 

de verloskundige verwezen en vaders noemen Centering Pregnancy wat niet wordt toegepast in 

België. Hoewel de situatie per land verschillend is denken wij dat de aanbevelingen in beide 

landen toepasbaar en gewenst zijn.  

 

6.2 Conclusie 

 

Uit literatuur blijkt dat de man meer betrokken moet worden om de transitie naar het vaderschap 

goed te laten verlopen. Uit de enquête blijkt echter dat vaders zich voldoende betrokken voelen. 

Dat hij meer betrokken zou moeten worden en die betrokkenheid niet zelf opeist is een teken van 

afhankelijkheid. Hij is afhankelijk van zijn vrouw en de zorgverleners. Daarom moeten we ons 

richten op empowerment van vaders, zodat ook hij in zijn kracht komt en zelf de betrokkenheid 

kan opeisen die nodig is voor een goede transitie naar het vaderschap. 
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Als je vaders vraagt wat het vaderschap voor hen betekent, krijg je veel uiteenlopende 

antwoorden. Iedere vader geeft invulling aan het begrip op zijn eigen manier. De band van een 

vader met zijn kind komt goed naar voren in dit citaat van een vader:  

“Je geeft een deel van je hersens af. Alsof je harde schijf een partitie deelt met iemand anders. Je 

hebt het geheugen nog wel maar er zit nog iemand in je hoofd. Dit kun je niet uitzetten” 

 

Vader worden is een flinke taak. Verloskundigen en vroedvrouwen moeten dat proces actief en 

specifiek ondersteunen. We moeten werken naar gezinsgerichte geboortezorg waarin alle 

deelnemers: Moeder, vader en kind, de aandacht krijgen die zij nodig hebben om hun taken en 

rollen te kunnen vervullen teneinde een goed functionerend en gelukkig gezin te kunnen worden.  

 

We hebben in dit onderzoek de vraag beantwoord en doelstelling bereikt. 
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8 Bijlagen 

 

8.1 Overzicht van bijlagen 

 

Bijlage 1: De presentatie voor de studiedag VIVES-hogeschool op 29 januari 2019 

Bijlage 2: De feedback Mentimeter na de presentatie 

Bijlage 3: Voorbeeld EPDS-vragenlijst 

Bijlage 4: De resultaten van de enquête 

Bijlage 5: Bedankje voor de deelnemers aan de enquête  

Bijlage 6: Evidentietabel van de gebruikte literatuur 
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8.1.1 Bijlage 1 De presentatie voor de studiedag VIVES-hogeschool op 29 januari 2019 
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8.1.2 Bijlage 2 Mentimeter feedback wordcloud (N=101 + 1 testmelding) 
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8.1.3 Bijlage 3 Voorbeeld van de EPDS-vragenlijst 
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8.1.4 Bijlage 4 De resultaten van de enquête 

Q6 Heb je iets gemist in de voorbereiding  
  

▪ Voorbereiding voor na de bevalling  

  

▪ Meer voorlichting borstvoeding vooraf  

  

▪ Geen voorbereiding getroffen, maar wel een boel geleerd gaandeweg. En nog steeds lerende.  

  

▪ De echte uitdagingen en wat voor impact een baby op je leven heeft  

  

▪ Meer standaarden. Dus bij welke leeftijd je wat kunt verwachten.  

  

▪ Had graag meer informatie willen hebben over hoe je baby zich de eerste maanden echt 

ontwikkelt, dan niet de sprongetjes waar ze het vaak over hebben. Gewoon hoe een baby zijn 

zintuigen ontwikkelt en wat ze echt fijn vinden.  

  

▪ De ervaring met een kind krijgt  

  

▪ Mijn eigen psychische stabiliteit  

  

▪ Het verliezen van ontlasting etc. En hoe lang bepaalde fases kunnen duren (bijvoorbeeld 

wanneer je mag persen)  

  

▪ Je weet t pas als je t meemaakt  

  

▪ Je weet niet wat je echt te wachten staat  

  

▪ Wat doet een kraamhulp precies en wat kan je als ouder gewoon zelf doen  

  

▪ Achteraf gezien was ik niet goed voorbereid op de komst van een kleine en had ik meer info/ 

hulp willen hebben bij wat in baby aan behoefte nodig heeft  

  

▪ Uitleg over de keizersnede  

  

▪ Alles loopt anders dan wat je van tevoren had bedacht  
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Q9 Wat had de verloskundige/verpleegkundige/kraamverzorgende nog
kunnen doen om je te helpen bij de transitie naar vaderschap?

Answered: 133 Skipped: 14

# RESPONSES DATE

1 geen idee 4/15/2019 7:44 AM

2 Niets meer dan ze hebben gedaan. 4/14/2019 11:58 PM

3 Niets 4/14/2019 10:23 PM

4 niet veel, in ons geval was het de verpleegkundige, maar ik "wist" meer dan zij wat goed was

voor mijn vrouw en ons kleintje. (we waren dan ook niet zo tevreden over de na zorg in het

ziekenhuis)

4/14/2019 9:31 PM

5 meer en beter uitleg over na de bevalling Je hebt een baby en dan! wag doe je wanneer. We

hebben meer alles zelf uitgezocht

4/14/2019 8:27 PM

6 Geen idee, beter luisteren? 4/14/2019 8:16 PM

7 Niets 4/14/2019 7:01 PM

8 Niets. 4/14/2019 5:45 PM

9 Geen idee 4/14/2019 5:32 PM

10 Niets 4/14/2019 4:50 PM

11 Meer meenemen in het doen en laten tijdens de verschillende bevallingen 4/14/2019 3:50 PM

12 Mij meer actief betrekken, dat gebeurt mijns inziens te weinig als man zijnde. 4/14/2019 1:42 PM

13 Niets 4/14/2019 1:33 PM

14 Niks 4/14/2019 12:49 PM

15 Niks 4/14/2019 12:39 PM

16 Niks 4/14/2019 12:35 PM

17 Niks 4/14/2019 11:10 AM

18 Geen idee 4/14/2019 11:10 AM

19 Niks 4/14/2019 10:53 AM

20 Niets verder eigenlijk 4/14/2019 10:12 AM

21 Eerder vertrekken :-) 4/14/2019 9:39 AM

22 Niks. Hele goede verloskundige. Kraamhulp ook goed. Gaf altijd eerst de theorie en daarna zei

ze, maar doe vooral wat jullie denken dat goed voelt.

4/14/2019 9:15 AM

23 Langer blijven 4/14/2019 8:23 AM

24 Praktische handvatten. Wat kan je verwachten tijdens de bevalling, wat kan je doen. Wat kan je

verwachten in een kraamweek. Wat zijn allemaal rechten, maar geen plichten!

4/14/2019 8:14 AM

25 Niks eigenlijk 4/14/2019 8:04 AM

26 Verwijzen naar groepen die nieuwe ouders of alleen vaders bij elkaar brengt om ervaring uit te

wisselen

4/14/2019 1:36 AM

27 Niet echt nodig masr het was voornamelijk voor moeder en kind 4/14/2019 1:04 AM

28 Meer en betere nazorg 4/14/2019 12:54 AM

29 Is allemaal goed gelopen . 4/14/2019 12:28 AM

30 / 4/13/2019 11:59 PM

31 Niks 4/13/2019 11:55 PM

32 Weinig 4/13/2019 11:37 PM

33 Niets. 4/13/2019 11:32 PM

1 / 4

Onderzoek naar vaderschap SurveyMonkey
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Q10 Wil je verder nog iets kwijt?

Answered: 110 Skipped: 37

# RESPONSES DATE

1 Nope. :) 4/14/2019 11:58 PM

2 Nee 4/14/2019 10:23 PM

3 Wij hebben gemerkt dat er soms nog kennis mist op vlakken, dit is per verpleegkundige weer

anders. Wij waren vooral geïrriteerd door het feit dat onze kleine na 2 uur nog niet goed

aanhapte aan de borst, kregen we te horen dat we een tepelhoetje moesten gebruiken. Kregen

meteen de rekening er bij.... had ook de dag er na gekund. Achter af bleek het ook een gebrek

aan kennis want toen we thuis waren kreeg de kraamhulp het wel voorelkaar dat hij zonder

tepelhoetje aan hapte. Mijn vrouw moest een nacht blijven en heeft dus ook verschillende

verpleegkundige gezien. en geen van alle had genoeg kennis over de voeding en kwamen

soms met flesvoeding aanlopen.....

4/14/2019 9:31 PM

4 nee 4/14/2019 8:27 PM

5 Leg soms wat meer uit over wat ze doen 4/14/2019 8:16 PM

6 Nee 4/14/2019 7:01 PM

7 Nvt 4/14/2019 5:45 PM

8 Nee 4/14/2019 5:32 PM

9 Langer (betaald)vaderschapsverlof zou heel erg welkom zijn. 4/14/2019 4:50 PM

10 Nee 4/14/2019 3:50 PM

11 Nee. 4/14/2019 1:33 PM

12 Nee 4/14/2019 12:49 PM

13 Nee 4/14/2019 12:39 PM

14 Nee 4/14/2019 12:35 PM

15 . 4/14/2019 11:10 AM

16 Nee 4/14/2019 11:10 AM

17 Nee 4/14/2019 10:53 AM

18 Succes allemaal 4/14/2019 10:12 AM

19 ... 4/14/2019 9:15 AM

20 Vraag twee klopt niet. Ze is in ziekenhis bevallen nadat thuis niet meer goed ging. Dus ze wou

thuis bevallen en had geen keuze voor ziekenhuis dus antwoord stast er niet bij

4/14/2019 8:23 AM

21 Kijk verder dan wat de zorgverleners tegen je zeggen. Er is zo veel niet verplicht!! 4/14/2019 8:14 AM

22 Geniet ervan het komt nooit meer terug 4/14/2019 8:04 AM

23 Belangrijk ook hierbij om te kijken naar hoe we de vrouw het beste kunnen ondersteunen 4/14/2019 1:36 AM

24 Nee 4/14/2019 1:04 AM

25 Nee. 4/14/2019 12:28 AM

26 / 4/13/2019 11:59 PM

27 . 4/13/2019 11:55 PM

28 Nee 4/13/2019 11:37 PM

29 Nee. 4/13/2019 11:32 PM

30 nee 4/13/2019 11:10 PM

31 Ouderschap gaan in mijn ogen vooral om het heden. Plannen is heel goed bedoeld maar het

loopt toch compleet anders. Een kind is vooral met nu bezig, dit zou he als ouder ook zo veel

mogelijk moeten doen

4/13/2019 10:59 PM

32 - 4/13/2019 10:54 PM

1 / 4

Onderzoek naar vaderschap SurveyMonkey
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8.1.5 Bijlage 5 Verslag en dankwoord voor de respondenten van de enquête 

 

Beste vaders, 

Enige tijd geleden vroegen wij jullie een vragenlijst in te vullen voor ons onderzoek naar het 

vaderschap. We kregen een fantastische respons want er deden 147 vaders mee. Ontzettend 

bedankt hiervoor. 

De resultaten zijn geanalyseerd en verwerkt en daaruit blijkt dat de meeste vaders het 

vaderschap fantastisch vinden. Er kwamen heel veel positieve responses en ook over de 

ontvangen zorg waren jullie overwegend positief. Het is vermoeiend en intensief en de komst van 

de baby vraagt veel aanpassing maar uiteindelijk is het alles meer dan waard. 

Het eerste aandachtspunt wat er uit sprong was: meer informatie! Hoewel informatie overal is 

wilden veel vaders meer weten, vooral achteraf. Je weet van tevoren natuurlijk ook niet wat je 

moet weten. De verloskundige kan je helpen en daarop zijn ook de aanbevelingen in de scriptie 

gebaseerd.  

Verder geven jullie aan dat je meer betrokken wilt worden bij het proces. Je vervult een 

belangrijke rol in de totstandkoming van het nieuwe gezin en dat mag erkend worden. Dat vraagt 

voor sommige geboortezorg werkers een aanpassing in hun werkwijze. Wij adviseren hen over te 

gaan naar gezinsgerichte zorg. Je kijkt dan naar alle deelnemers in het gezin dus ook naar vader.  

Hoewel het vaderschap prachtig is kan het soms aanleiding zijn voor stemmingsstoornissen of 

zelfs depressie. Uit de literatuur blijkt dat dat nog best vaak voorkomt, ook bij mannen, maar dat 

er een goede behandeling voor is. Mocht je daar last van hebben ga dan zeker even naar de 

huisarts en praat erover.  

Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie deelname. Mochten jullie naar aanleiding hiervan nog 

vragen hebben stuur ons dan een bericht. 

 

Mirjam Thiel en Kim Baez Meija-Voorend 

Mirjam.thiel@gmail.com 

kimvoorend@hotmail.com 

 

“It’s the courage to raise a child that makes you a father.” 

Barack Obama 

 

  

mailto:Mirjam.thiel@gmail.com
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8.1.6 Bijlage 6 Evidentietabel onderzoeken  

Study 

 

Title Design Setting Results Recommendations 

2014, 

Åsenhed, 

Liselotte 

Kilstam, 

Jennie 

Alehagen, Siw 

Baggens, 

Christina 

Becoming a 

father is an 

emotional 

roller coaster - 

an analysis of 

first-time 

fathers′ blogs 

Verkennend 

kwantita-

tief 

onderzoek 

Blogs op internet 

van mannen die 

voor het eerst een 

kind kregen werden 

onderzocht. 

Er werd een thema 

geïdentificeerd: vader 

worden is een emotionele 

achtbaan. Vaders voelen 

zich buitengesloten en 

willen hun partners 

ondersteunen. 

De transitie naar 

vaderschap is een complex 

proces. 

Hulpverleners kunnen 

deze kennis gebruiken 

in hun benadering van 

jonge vaders. 

  

2018, 

Baldwin, 

Sharin 

Malone, Mary 

Sandall, Jane 

Bick, Debra 

Mental health 

and wellbeing 

during the 

transition to 

fatherhood: a 

systematic 

review of first-

time fathers' 

experiences 

Systema-

tische 

review 

Het onderzoek is 

verricht door een 

drie-stappen 

strategie toe te 

passen volgens de 

methode van het 

Joanna Briggs 

Institute 

Het betrof studies 

tussen 1960 en 

2017. 

Er werden tweeëntwintig 

studies gekwalificeerd en er 

werden 341 vaders 

opgenomen om te komen 

tot zeven bevindingen. 

Er werden drie thema’s 

geïdentificeerd die van 

invloed zijn op het 

welzijn van nieuwe 

vaders. De ontwikkeling 

van de nieuw identiteit 

van de vader, 

uitdagingen van de 

vaderschapsrol en 

negatieve gevoelens, 

angsten en stress.  

2016, 

Cameron, 

Emily E 

Sedov, Ivan D 

Tomfohr-

Madsen, 

Lianne M 

Review article: 

Prevalence of 

paternal 

depression in 

pregnancy 

and the 

postpartum: 

An updated 

meta-analysis 

Meta-

analyse 

volgens 

PRISMA- 

guidelines 

74 onderzoeken 

over paternale 

postpartum 

depressie tussen 

1980 en 2015.  

Studies die melding 

maakten van paternale 

depressie tussen het eerste 

trimester en één jaar 

postpartum werden 

verkregen voor de periode 

van januari 1980 tot 

november 2015. In totaal 

werden 74 onderzoeken 

met 41.480 deelnemers. 

Postpartum depressie 

kwam voorbij 8% van de 

vaders. 

2017, Cammu, 

Redactie H 

Martens, E 

Martens, G 

Mol, C Van 

Jacquemyn, Y 

Cammu, H 

Perinatale 

Activiteiten in 

Vlaanderen 

2017 

Jaarverslag Vzw Studiecentrum 

voor Perinatale 

Epidemiologie (SPE). 

De verwerking van de 

verzamelde gegevens 

rondom de geboorte in 

Vlaanderen. 
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2006, 

Condon, John 

What about 

dad? 

Weten-

schappelijk 

artikel 

John Condon, is een 

Psychiater, 

Afdeling Psychiatrie, 

Reparation 

ziekenhuis, Zuid-

Australië. 

Er is een relatie tussen 

vaderlijke hechting, 

depressie en de kwaliteit 

van de relatie. Kennis van 

de oorzaak van de 

stressfactoren bij vader, 

geeft nieuwe inzichten en 

kan leiden tot nieuwe 

strategieën. 

 

Met de kennis van de 

psychologische taken 

die de man heeft, kan 

de zorgverlener de man 

beter ondersteunen in 

de voorbereiding op het 

vaderschap. Wat 

aanzienlijke voordelen 

heeft op lange termijn 

niet alleen voor de man 

zelf maar voor het hele 

gezin. 

2017, 

Condon, John 

T. 

Corkindale, 

Carolyn J. 

Boyce, Philip 

The First-Time 

Fathers Study: 

A Prospective 

Study of the 

Mental Health 

and Wellbeing 

of Men during 

the Transition 

to Parenthood 

Longitudi-

nale 

cohortstu-

die 

312 mannen 

werden beoordeeld 

tijdens de 

zwangerschap en na 

3, 6 en 12 maanden 

na de geboorte. 

De meeste problemen 

werden gemeld tijdens de 

zwangerschap met een 

kleine verbetering vanaf 3 

maanden. Het seksuele 

functioneren kwam niet 

meer terug op het niveau 

van voor de zwangerschap. 

De zwangerschap is de 

periode met de meeste 

stress voor de transitie 

naar vaderschap. 

Mannen zijn slecht 

toegerust voor de 

veranderingen in hun 

leven na de geboorte 

van hun kind vooral op 

seksueel gebied.  

2017 John Cox Use and 

misuse of the 

Edinburgh 

Postnatal 

Depression 

Scale (EPDS): 

a ten point 

‘survival 

analysis’ 

Weten-

schappelijk 

artikel 

Beschrijving van de 

EDPS-

screeningstool. 

De EDPS is 30 jaar geleden 

ontwikkeld. De schrijver 

doet aanbevelingen die 

voortkomen uit de 

ervaringen met het gebruik 

van de tool. 

Er zijn 10 

aandachtspunten 

geformuleerd als 

aanvulling op de 

oorspronkelijke 

handleiding. 

2017, Darwin, 
Z. 
Galdas, P. 

Hinchliff, S. 

Littlewood, E. 

McMillan, D. 

McGowan, L. 

Gilbody, S. 

 

Fathers' views 

and 

experiences of 

their own 

mental health 

during 

pregnancy 

and the first 

postnatal 

year: A 

qualitative 

Prospec-

tieve 

cohortstu-

die 

 

Mannen die 

geboren zijn in 

Yorkshire die 

voldeden aan de 

criteria (baby 

geboren <12 

maanden), werden 

uitgenodigd om een 

vragenlijst in te 

vullen. Aantal 

ingevulde 

Vaders ervaren 

psychologische problemen 

tijdens zwangerschap, 

bevalling en het 

postpartum. 

Mannen kunnen 

terughoudend zijn met het 

zoeken naar hulp.  

Mannen beschreven 

hun 'stress' vaak met 

betrekking tot slechte 

concentratie, uitputting 

en prikkelbaarheid. 

Mannen benadrukten 

de noodzaak om hun 

partner te 

ondersteunen en te 

beschermen en zetten 

dit centraal. Ze maakten 
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interview 

study of men 

participating 

in the UK Born 

and Bred in 

Yorkshire 

(BaBY) cohort 

vragenlijsten (n=42), 

Hieruit werden 19 

diepte-interviews 

gedaan. De 

meerderheid waren 

mannen die voor 

het eerst vader 

werden, in de UK 

geboren zijn en 

samenwonen met 

hun partner.  

gebruik van bestaande 

ondersteuningsnetwerk

en, maar gaven aan hier 

weinig steun te vinden. 

2016, 

Wil Portegijs 

(scp) Marion 

van den 

Brakel (cbs) 

Emancipatie 

monitor 2016 

Analyse en 

beschrijving 

van data 

verzameld 

door het 

Centraal 

Bureau voor 

de Statistiek 

in 

Nederland 

  Emancipatie verloopt 

langzaam door: 

Economische crises, 

genderstereotypering 

en gender bias op het 

werk. 

2015, 

Epifanio, 

Maria Stella 

Genna, 

Vitalba 

De Luca, 

Caterina 

Roccella, 

Michele 

La Grutta, 

Sabina 

Paternal and 

maternal 

transition to 

parenthood: 

The risk of 

postpartum 

depression 

and parenting 

stress 

Een 

transversaal 

onderzoek 

75 paren die een 

eerste kind kregen 

werden bevraagd 

met behulp van de 

EDPS en de 

Parenting Stress 

Index-Short Form, 

een maand na de 

geboorte van het 

kind. 

Er werden zeer hoge 

niveaus van 

opvoedingsproblemen en 

een risico op 

postpartumdepressie bij 

20,8% van de moeders en 

5,7% van de vaders 

gevonden. 

Vader (en moeder) 

worden vraagt een 

grote aanpassing en kan 

aanleiding zijn voor 

stemmingsstoornissen 

en ouderschapsstress 

die nadeel kan 

betekenen voor het 

kind. Ouders hebben 

een multidisciplinaire 

en individuele 

begeleiding nodig.  

2013, King, 

Andrew 

Webster, Evyn 

Russell, 

Graeme 

Slocombe, 

Lynne 

Prichard, Paul 

Father-

inclusive 

practice guide 

A tool to 

support the 

inclusion of 

fathers in a 

holistic 

approach to 

Werkboek/ 

gids 

Hulpmiddel voor de 

ondersteuning van 

de integratie van de 

vader in de 

dienstverlening 

rondom het gezin. 

De rol van vaders in onze 

samenleving is aan het 

veranderen met meer 

vaders, stiefvaders, ooms, 

en grootvaders die een 

actieve rol spelen in het 

leven van hun kinderen. Als 

vaders meer betrokken zijn 

bij hun kinderen hebben zij 

Gebruik de beschreven 

richtlijnen voor inclusie 

van vaders bij de 

benadering van het 

gezin. 
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Llewellyn-

Smith, Peter 

Martin, Steve 

Tomlinson, 

Stuart 

Melvin, Terry 

White, Tony 

service 

delivery 

daar veel voordeel van. Er is 

bewijs dat als vaders een 

positieve, actieve rol in het 

leven van hun kinderen 

hebben, dit leidt tot minder 

gedragsproblemen, 

verbeterde sociale 

vaardigheden en betere 

leerresultaten. 

2016, Fisher, 

Sheehan D 

Paternal 

Mental 

Health: Why Is 

It Relevant 

Review van 

beschikbare 

literatuur 

De literatuur wordt 

onderzocht op de 

invloed van de 

geestelijke 

gezondheid van de 

vader voor de 

emotionele 

ontwikkeling van de 

kinderen. 

Er worden verschillende 

psychiatrische stoornissen 

besproken en hun relatie 

tot de ontwikkeling van de 

kinderen: depressie, 

bipolaire stoornis, 

angststoornis, 

posttraumatische stress 

stoornis, obsessieve 

compulsieve stoornis en 

middelen en alcohol 

gebruik. 

Het is belangrijk om ook 

vaders te screenen op 

stemmingsstoornissen 

na de geboorte van een 

kind om op tijd te 

kunnen doorverwijzen 

voor adequate hulp.  

2002, 

Fleming, 

Alison S 

Corter, Carl 

Stallings, Joy 

Steiner, Meir 

Testosterone 

and prolactin 

are associated 

with 

emotional 

responses to 

infant cries in 

new fathers 

 Om het 

reactievermogen 

van nieuwe vaders 

en niet-vaders op 

baby-signalen te 

vergelijken zijn 

vaders en niet-

vaders blootgesteld 

aan babygehuil en 

gecontroleerde 

stimuli. De hartslag, 

affectie naar het 

kind, endocriene 

reactie, testosteron, 

prolactine en 

cortisol spiegels 

werden gemeten 

voor en na de 

blootstelling aan de 

stimuli.  

Vaders voelde zich 

sympathieker en alerter bij 

het horen van huilprikkels in 

vergelijking met vader die 

deze niet hoorden of niet-

vaders. 

Vaders en niet-vader met 

een lager testosteronniveau 

reageerden sneller en 

sympathieker op 

babygehuil, dan vaders met 

een hoger 

testosteronniveau. 

Vaders met hogere 

prolactineniveaus 

reageerden ook positiever 

op babygehuil. 

Vaders die huilprikkels 

hoorden lieten een hogere 

toename testosteron zien 

De resultaten kunnen 

bijdragen aan het 

begrijpen van de 

mogelijk flexibiliteit in 

het ouderschap en 

stereotypering.  
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dan vaders die de 

huilprikkels niet hoorden. 

Vader die voor het eerst 

vader worden hadden een 

lagere toename prolactine 

bij het horen van de 

huilprikkels, dan ervaren 

vaders. 

2018, 

Gemayel, 

Daisy J 

Wiener, Karl 

K.K. 

Saliba, 

Anthony J 

Development 

of a 

conceptual 

framework 

that identifies 

factors and 

challenges 

impacting 

perinatal 

fathers 

Review Via 

trechtermethode 

van 1040 artikelen 

naar 45 

beoordeelde 

artikelen.  

Identificatie van factoren en 

uitdagingen die van invloed 

zijn op perinatale vaders. 

De coping strategie die 

vader inzet om de 

uitdagingen van het 

vader worden zijn van 

belang voor zijn welzijn. 

De strategie kan 

emotioneel gefocust of 

probleem gefocust zijn 

en de aanpak kan 

vermijdend of 

aanvallend zijn.  

2015, 

Gutierrez-

Galve, L. 

Stein, Alan 

Hanington, L. 

Heron, J. 

Ramchandani, 

Paul 

Paternal 

Depression in 

the Postnatal 

Period and 

Child 

Development: 

Mediators and 

Moderators 

Een 

populatie-

gebaseerde 

cohortstu-

die 

N=13 822 ouders 

werden na 8 weken, 

3 jaar en 7 jaar 

bevraagd via een 

vragenlijst naar 

depressieve 

symptomen. Hun 

kinderen werden na 

3,5 jaar beoordeeld 

met de Rutter 

Rivised Preschool 

scales.  

De emotionele- en 

gedragsproblemen bij 

kinderen worden 

gerelateerd aan depressieve 

gevoelens tijdens het 

postpartum bij vaders. Dit 

gegeven zie je meer bij 

jongens dan bij meisjes. 

Depressie bij de moeder 

heeft hier ook invloed op. 

De invloed van vader is 

in het verleden 

onderschat. Het effect 

van depressie op de 

kinderen vormt een 

belangrijke reden om 

deze depressie aan te 

pakken bij ouders.  

2005, 

Holtkamp, 

Zillah 

Depressie, 

eenzaamheid 

en 

vermoeidheid 

van 

Nederlandse 

vaders na de 

geboorte van 

een kind; 

prevalenties, 

risicofactoren 

Kwantitatief 

onderzoek 

500 Vaders met een 

baby <12 weken 

oud hebben een 

vragenlijst 

ontvangen op het 

consultatiebureau. 

Hiervan zijn er 180 

retour ontvangen.  

Depressieve 

symptomen, 

vermoeidheid en 

Vaders lijden ook aan 

depressies, hebben last van 

vermoeidheid en 

eenzaamheid in het 

postpartum. Risicofactoren 

hiervoor zijn; stress tijdens 

de zwangerschap, zijn 

ziektegeschiedenis, een 

niet-Nederlandse afkomst 

en totale ernst van 

klachten. 

Er is meer aandacht 

nodig in het postpartum 

voor het welbevinden 

van de vader. 



 86 

en validatie 

van de EPDS 

eenzaamheid 

werden gemeten.  

  

 

2018, Huusko, 

L. 

Sjöberg, S. 

Ekström, A. 

Hertfelt 

Wahn, E. 

Thorstensson, 

S. 

First-Time 

Fathers’ 

Experience of 

Support from 

Midwives in 

Maternity 

Clinics: An 

Interview 

Study 

Kwalitatieve 

interview 

studie 

De studie werd 

uitgevoerd in twee 

prenatale 

kraamklinieken in 

Zweden. Tijdens de 

prenatale 

consultaties werden 

de ouders 

uitgenodigd deel te 

nemen aan 3-4 

prenatale lessen. 

  

Vader voelen zich 

buitengesloten door de 

verloskundige. Vaders 

vinden steun bij andere 

vaders tijdens de prenatale 

lessen, maar misten tijd om 

erover te discussiëren. 

Vader lijken geantwoord te 

hebben vanuit hun eigen 

perspectief maar ook vanuit 

die van hun partner. Dit 

kwam niet duidelijk uit de 

resultaten naar voren. 

Als verloskundige 

proberen zoveel 

mogelijk oogcontact te 

hebben met beide 

ouders. Actief vragen 

stellen aan beide 

ouders en beide ouders 

moetende mogelijkheid 

krijgen vragen te stellen 

aan de verloskundige. 

Er is meer focus en 

sociale steun aan vaders 

van zorgprofessionals 

nodig. 

2007, Kim, 

Pilyoung 

Swain, James 

E 

Sad dads: 

paternal 

postpartum 

depression. 

Meta-

analyse 

Afdeling menselijke 

ontwikkeling Ithaca 

Universiteit New 

York en 

Studiecentrum Kim 

Yale Universiteit, 

New Haven, 

Connecticut. 

De postpartum periode gaat 

gepaard met veel 

aanpassingen voor vaders. 

Dit kan een risico voor 

depressie met zich 

meebrengen. 

Geschatte prevalentie van 

een postpartum depressie 

bij vaders in de eerste 2 

maanden na de bevalling 

variëren van 4 tot 25 

procent. Een postpartum 

depressie kan ook 

geassocieerd worden met 

andere postpartum 

psychiatrische stoornissen. 

Een vaderlijke postpartum 

depressie heeft negatieve 

gevolgen voor het hele 

gezin. 

Biologische factoren, de 

verandering in diverse 

hormonen zoals, 

testosteron, oestrogeen, 

cortisol en prolactine 

kunnen een risico zijn voor 

Ondersteuning door 

hun partner, educatieve 

voorbereidende 

programma's, beleid 

voor meer betaald 

ouderschapsverlof en 

indien gewenst/nodig 

psychiatrische zorg, 

kunnen de vaders 

helpen omgaan met de 

stressvolle nieuwe 

ervaringen tijdens het 

peripartum. 
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het ontwikkelen van een 

postpartum depressie bij de 

man. Daarnaast geven 

ecologische factoren zoals 

overmatig stress, gebrek 

aan sociale steun, 

buitengesloten voelen ook 

risico op een postpartum 

depressie. 

2018, KNAW Nederlandse 

gedragscode 

wetenschappe

lijke integriteit 

Samenwerki

ng van 

KNAW, NFU, 

NWO, TO2-

federatie, 

Vereniging 

Hogeschole

n en de 

Vereniging 

van 

Universiteit

en  

  Gedragscode voor het 

ethisch omgaan met 

alle facetten van 

wetenschappelijk 

onderzoek. 

2019 Partnermodul

e 

CenteringPreg

nancy 

webpagina   Informatie over de 

partnermodule voor 

professionals.  

2018, Kumar, 

Sheena V. 

Oliffe, John L. 

Kelly, Mary T. 

Promoting 

Postpartum 

Mental Health 

in Fathers: 

Recommendat

ions for Nurse 

Practitioners 

Systema-

tische 

review 

In databases werd 

gezocht op 

onderstaande 

Sleutelwoorden: 

vader, postpartum, 

overgang, ervaring, 

nieuwe vaders, 

postnataal, eerst 

keer vader, 

depressie, 

ondersteuning. 

Hieruit volgende 

4.562 artikelen.  

Na toepassen van 

exclusiecriteria 

bleven er 18 

De transitie naar het 

vaderschap kan gevolgen 

hebben voor de geestelijke 

gezondheid van een jonge 

vader. Er is een risico op 

een postpartum depressie. 

Deze heeft gevolgen voor 

de relatie met de partner, 

maar ook voor de kinderen.  

 

Vaders geven aan meer 

informatie te willen. 

Vaders willen ook een 

rol in de opvoeding van 

hun kind. 

Vader vinden informatie 

via digitale media, maar 

vinden informatie 

sessies het meest 

nuttig. Vader hebben 

behoefte aan het 

opbouwen van een 

relatie met hun kind op 

hun eigen voorwaarden. 

Door het organiseren 

van informatiesessies 

voor de vader of vader-
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bruikbare artikelen 

over. 

kind, kan hieraan 

tegemoetgekomen 

worden. 

2013, 

Massoudi, 

Pamela 

Hwang, C. 

Philip 

Wickberg, 

Birgitta 

How well does 

the Edinburgh 

Postnatal 

Depression 

Scale identify 

depression 

and anxiety in 

fathers? A 

validation 

study in a 

population 

based 

Swedish 

sample 

Prospec-

tieve 

longitudi-

nale studie 

Er werd een 

steekproef 

uitgevoerd van 

1014 koppels 3 

maanden 

postnataal. Deze 

werden gevraagd de 

EPDS en HAD-A in te 

vullen. Alle vaders 

die hoog scoorden, 

werden uitgenodigd 

voor een 

diagnostisch 

interview om 

aanwezigheid van 

een depressie of 

angststoornis te 

beoordelen. Ook 

werd er een groep 

laag scorende 

vaders uitgenodigd 

hiervoor.  

De EPDS lijkt meer dan 

enkel depressie te 

detecteren bij nieuwe 

vaders. Het is daarom een 

geldig instrument voor 

screening naar 

vermoedelijke depressieve 

gevoelens. Zowel de EPDS 

en de HAD-S worden beiden 

niet aanbevolen voor 

screening naar angst in het 

postpartum bij vaders. 

De EPDS kan worden 

ingezet door de 

zorgverlener voor 

screening naar een 

depressie bij vaders met 

depressieve gevoelens. 

2017, 

Mickelson, 

Kristin D 

Biehle, 

Susanne N 

Chong, 

Alexandra 

Gordon, Alynn 

Perceived 

Stigma of 

Postpartum 

Depression 

Symptoms in 

Low-Risk First-

Time Parents: 

Gender 

Differences in 

a Dual-

Pathway 

Model 

Longitudi-

nale studie 

Onderzoek werd 

gedaan onder 

heteroseksuele 

stellen die een 

eerste kindje 

kregen. Analyse is 

gebaseerd op 92 

stellen die een 

aantal keer werden 

geïnterviewd. 

 

 

Bij vaders wordt meer 

stigma rondom PPD 

waargenomen 

Er heerst nog altijd een 

taboe rondom negatieve 

gevoelens bij jonge ouders. 

De rol als opvoeder kan als 

overweldigend ervaren 

worden. Op depressieve 

gevoelens in het 

postpartum heerst nog 

altijd een taboe. 

Symptomen 

rapporteren kan helpen 

bij het verbeteren van 

interventies. 

2017 Perined | 

Jaarboeken 

Zorg in 

Nederland 

Database Organisatie voor 

perinatale audit en 

perinatale 

registratie. 

 Cijfers en statistieken 

over geboortezorg en 

resultaten in Nederland. 
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2017, Psouni, 

Elia 

Agebjörn, 

Johan 

Linder, Hanne 

Symptoms of 

depression in 

Swedish 

fathers in the 

postnatal 

period and 

development 

of a screening 

tool 

Kwantita-

tieve studie 

De depressieve 

symptomen van 

vaders van kinderen 

tussen de 0-18 

maanden werd 

beoordeeld. 

Er werd door 447 

Zweedse vaders 

deelgenomen 

online. 

 

Het onderzoek suggereert 

dat een combinatie van 

EPDS en depressieve 

symptomen die worden 

waargenomen een 

geschiktere combinatie is 

om te screenen naar 

depressie bij vaders tijdens 

het postpartum. 

27% Van de deelnemers gaf 

aan depressieve 

symptomen te vertonen.  

Enkel de EPDS is niet 

voldoende als 

screeningtool er moet 

ook gekeken worden 

naar de depressieve 

symptomen. 

2008, 

Ramchandani, 

Paul G. 

Stein, Alan 

O'Connor, 

Thomas G. 

Heron, Jon 

Murray, Lynne 

Evans, 

Jonathan 

Depression in 

men in the 

postnatal 

period and 

later child 

psychopathol

ogy: A 

population 

cohort study 

Cohort-

studie 

107975 Vaders en 

hun kinderen 

werden gedurende 

7 jaar opgevolgd. 

Depressieve 

symptomen bij 

vader en psychische 

stoornissen bij de 

kinderen warden 

vergeleken. 

Een depressie bij vader in 

het postpartum wordt 

geassocieerd met latere 

psychiatrische stoornissen 

bij hun kind(eren).  

 

 

Verder onderzoek naar 

de het verband tussen 

de risico’s en psychische 

aandoeningen bij vader 

is nodig om passende 

interventies te kunnen 

bieden. 

2018, Rijt van 

de, Hetty 

Plooij, Frans X. 

Oei, ik groei! Boek en 

app.  

35 jaar onderzoek 

naar ouder-baby 

interactie. 

De mentale ontwikkeling 

van een kind verloopt met 

voorspelbare sprongen. Je 

kunt hierop anticiperen 

en/of reageren. 

De tien sprongen zijn 

beschreven met tips en 

trucs om de baby te 

verzorgen. Een te 

personaliseren app 

waar veel informatie te 

vinden is op het juiste 

moment.  

2016, Shen, 

Hanyang 

Magnusson, 

Cecilia 

Rai, Dheeraj 

Lundberg, 

Michael 

Associations 

of Parental 

Depression 

With Child 

School 

Performance 

at Age 16 

Years in 

Sweden 

Cohort-

studie 

De steekproef 

bestond uit 

1124162 

analytische, 

biologische 

kinderen. De 

associatie van een 

ouderlijke depressie 

in verschillende 

perioden werd 

onderzocht met de 

Als vader een depressie 

doormaakt tijdens het leven 

van een kind, presteert het 

kind op de leeftijd van 16 

jaar slechter op school. 

Het stellen van de 

diagnose depressie is 

belangrijk. Een 

depressie bij vader is 

beter te beïnvloeden 

dan overige negatieve 

invloeden op het kind, 

zoals sociaal-

economische status. 
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schoolresultaten 

van de kinderen. 

2015, 

Sponsler, 

Wendy 

Weatherspoo

n, Christopher 

Weatherspoo

n, Deborah 

Campbell, 

Dorothy 

Fear of 

Fatherhood 

Meta-

analyse 

Literatuuronderzoek 

van 19 bestaande 

onderzoeken. 

De transitie kan het 

ouderschap voor beiden 

ouders overmatige stress 

veroorzaken, vooral bij een 

eerste kind. 

In dit artikel wordt het 

belang van de hechting 

tussen vader en kind, 

problemen bij de hechting 

en de mogelijke interventies 

om de hechting te 

bevorderen, onderzocht.  

Er moet meer 

ondersteuning komen 

voor de vader bij de 

transitie naar het 

vaderschap. 

Zorgverleners zouden 

informatiesessies 

moeten aanbieden voor 

vaders, vaders wijzen 

op steungroepen, 

vaders meer hands-on 

laten ervaren om zo zijn 

angsten te laten 

overwinnen en te 

betrekken bij de 

verzorging van zijn kind. 

2005, St John, 
Winsome 
Cameron, 

Catherine 

McVeigh, 

Carol 

Linearization, 

Optimization, 

Protection 

Meeting the 

Challenge of 

New 

Fatherhood 

During the 

Early Weeks 

Interpre-

tatieve 

kwalitatieve 

studie 

Achttien vaders, die 

voor het eerst vader 

werden zijn 

geïnterviewd tussen 

de 6 tot 12 weken 

postpartum. 

Vaders proberen balans te 

vinden tussen werk en thuis 

en krijgen te maken met 

verschillende stressfactoren 

hierbij. Vaders hebben tijd 

nodig om de transitie naar 

het vaderschap door te 

maken en zichzelf te 

ontwikkelen tot een 

zelfverzekerde vader.  

Met deze informatie 

kan de 

gezondheidswerker 

rekening houden met 

de behoefte van de 

vader tijdens zijn 

transitie naar het 

vaderschap en ze hierin 

ondersteunen en 

begeleiden. 

 

 

2000, Storey, 

Anne E 

Walsh, 

Carolyn J 

Quinton, 

Roma L 

Wynne-

Edwards, 

Katherine E 

Hormonal 

correlates of 

paternal 

responsivenes

s in men 

Veldonder-

zoek  

34 koppels warden 

geselecteerd voor 

prenatale lessen. Bij 

31 koppels werden 

er bloedmonsters 

afgenomen. Alle 

koppels warden 

voor het eerst 

ouders. 

In de periode vlak voor de 

geboorte waren de 

hormoonspiegels voor 

prolactine en cortisol hoger 

in het bloed bij ook de man. 

En er werden lagere 

concentraties 

geslachtshormonen, 

testosteron en estradiol 

gevonden.  

Mannen die meer 

zwangerschapsklachten en 

Er wordt gesuggereerd 

dat er een link is tussen 

de prenatale intimiteit 

en de ontwikkeling van 

vaderlijke gevoelens. 
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die het meeste affectie 

toonden naar kinderen, 

hadden hogere 

prolactinespiegels en een 

grotere daling van 

testosteron.  

Dit kan een rol spelen in het 

primen van vaders om voor 

hun kinderen te zorgen. 

2011, 

Tavecchio, L., 

Bos, H. 

Inleiding op 

het 

themanumme

r ‘Vaderschap, 

rol van vaders 

in opvoeding 

van kinderen 

en diversiteit 

in vaderschap’ 

Expert 

opinion 

Inleiding van het 

themanummer over 

vaders. 

De ontwikkeling en 

motivatie voor het 

onderzoek naar vaderschap 

wordt besproken vanuit een 

historisch perspectief. De 

gevolgen van de gebrekkige 

aandacht voor de 

ontwikkeling van 

vaderschap voor het kind en 

de noodzaak tot erkenning 

van de vaderlijke rol in de 

opvoeding vanuit 

verschillende invalshoeken 

Aanbevelingen om te 

zorgen voor 

empowerment van 

vaders. Verschillende 

benaderingen en vooral 

de motivatie hiervoor. 

Er is ook aandacht voor 

stiefvaders en 

homovaders.  

2015, 

Tavecchio, 

Louis 

Positief 

betrokken 

vaderschap - 

VKJP 

Literatuur-

onderzoek 

Introductie Er worden verschillende 

artikels besproken over 

vaderschap vanuit het 

pedagogische perspectief.  

De aanwezigheid van 

vaders speelt een grote 

rol in de ontwikkeling 

van kinderen. Kinderen 

leren van de vader hoe 

zij zich in 

maatschappelijke en 

sociale situaties kunnen 

gedragen. Ook voor 

schoolprestaties 

hebben vaders een 

belangrijke rol. 

2016, 

Vismara, 

Laura 

Rolle, Luca 

Agostini, 

Francesca 

Sechi, 

Christina 

Perinatal 

parenting 

stress, 

anxiety, and 

depression 

outcomes in 

first-time 

mothers and 

Kwantita-

tieve 

analyse/ 

Survey-

onderzoek 

De steekproef 

kende 362 ouders 

van gezonde baby's. 

Op drie (T1) en zes 

maanden (T2) na de 

bevalling vulden 

beide ouders, de 

Parenting Stress 

Moeders scoren hoger dan 

vaders op het gebied van 

angst na de bevalling, 

depressie en opvoedstress. 

Voor beide ouders geldt dat 

een depressie bij de ander 

tot stress leidt. De klachten 

Deze studie belicht de 

relevante impact en 

effecten van zowel 

maternale als vaderlijke 

stress-, angst- en 

depressiesymptomen 

tijdens de overgang 

naar het ouderschap. 



 92 

fathers: A 3-to 

6-months 

postpartum 

follow-up 

study 

Index-Short Form, 

de Edinburgh 

Postnatal 

Depression Scale en 

de State-Trait 

Anxiety Inventory 

in. 

kunnen afnemen tussen 3 

maanden en 6 maanden.  

Om effectieve, gerichte, 

vroege interventies te 

bieden, moet daarom 

perinatale screening op 

beide ouders worden 

gericht. 

2015, 

Vlaamse 

Beroepsorgani

satie voor 

Vroedvrouwe

n 

Het beroeps-

en 

competentiep

rofiel van de 

Belgische 

vroedvrouw 

   Beschrijving van de 

beroepsrollen en 

competenties van de 

Vlaamse vroedvrouw. 

2019, WHO Depression   Wereldwijd leiden 300 

miljoen mensen aan 

depressie. De gevallen van 

depressie nemen toe. Er zijn 

verschillende vormen van 

depressie en er zijn goede 

behandelmethoden. In 

extreme gevallen kan 

depressie leiden tot 

zelfmoord. 

De WHO ontwikkeld 

een programma voor 

landen om dit probleem 

aan te pakken. 
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